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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Bod č. 1/1 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 2/1 
1/  Rada města vzala na vědomí informaci o obdrženém příslibu spolufinancování projektů

 a/ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech 
 b/ Sobětice – propojovací komunikace sil. - I/22 Sobětice - Lažánky  

z programu ROP NUTS II Jihozápad. 
2/ Rada města uložila ORM a HO doložit poskytovateli dotace požadované doklady 

k vyhotovení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace nejpozději do 22. 1. 2014. 
3/ Rada města uložila ORM a HO předložit ZM 18. 2. 2014 návrh Smluv o podmínkách 

poskytnutí dotace. 
4/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce Rekonstrukce Purkyňovy ulice 

v Klatovech s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 5 700 000 Kč do rozpočtu 
města pro rok 2014 a zařazení akce Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 
Sobětice – Lažánky s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 14 401 000 Kč do 
rozpočtu města pro rok 2014 a doporučila ZM schválit realizaci obou akcí v roce 2014. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. F. Kocfelda  
Bod č. 3/1 
Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o podporu z OPŽP k projektu Revitalizace 
zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 4/1 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na projekt „Rekonstrukce 
Purkyňovy ulice v Klatovech“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na internetových 
stránkách města. 

 
2/ Rada města rozhodla o základní hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je nejnižší nabídková cena. 
 
3/ Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
 
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 Členové      Náhradníci 
 Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 

USNESENÍ č. 1 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. 1. 2014 
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 Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
 Ing. Petra Bouřilová    František Kocfelda 
 a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 1. 2014 od 10:00 hodin jejího 

zasedání v zasedací místnosti č. dv. 92, čp. 63/I, 3. patro. 
 
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové      Náhradníci 
 Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
 Ing. Martin Kříž     Ing. Jiří Dio 
 Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda 
 Aleš Buriánek     Ing. Jaroslav Nejdl 
 Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Petra Bouřilová 
 Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
 František Kocfelda    Bc. Luboš Broukal 
 a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 1. 2014 od 10:00 hodin jejího 

zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 4. 2. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 5/1  
Rada města vzala na vědomí zprávu o postupu prací při opravách hrobového zařízení    
V. M. Krameria. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 6/1 
Rada města vzala na vědomí informaci o možnostech spolufinancování památníku 
legionářů sochaře Viléma Glose a doporučila ponechat restaurování tohoto díla v zásobníku 
akcí a postupovat dle finančních možností města a nadále hledat způsob spolufinancování. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 7/1 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
16. 12. 2013 a přijala následující závěry: 
k bodu 1/ mimořádné dotace: 
a/ Policejní sportovní klub Klatovy – žádost o dotaci na přespolní běh – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč, 
b/ Pavel Koura – žádost o dotaci na pravidelné prohlídky centra Klatov v r.2014 – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč, 
c/ Sbor dobrovolných hasičů Dehtín – žádost o dotaci na vybavení družstev žen a mužů -  

rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 
d/ Bohůnek Petr – žádost o příspěvek na úhradu nákladů na sportovní činnost – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč na dopravu. 
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 8/1 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konaného 
dne 2. 12. 2013. 
 
 
 
Bod č. 9/1  
1. Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů v roce 2013 a souhlasila  

s pořádáním pravidelných i výročních trhů i v roce 2014. 
 

2. Rada města uložila ředitelce MěKS předložit radě města záměr a místo konání 
farmářských trhů v r. 2014. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                            pí Ing. V. Schmidová 
Bod č. 10/1 
Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu a stanovených termínech reklamačního 
řízení akce „Klatovy – čisté město“ a uložila HO provádět důslednou kontrolu 
při odstraňování závad a o výsledku průběžně informovat radu města.   

       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 11/1 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila:  
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 28/2008 uzavřený mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Stálou divadelní scénou Klatovy, zastoupenou 
ředitelkou Mgr. Zdeňkou Koubovou (nájemce). 
Změna: prodloužení doby platnosti smlouvy do 31. 12. 2014 -  poř. č. 1 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 uzavřený mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Galerií Klatovy/Klenová, zastoupenou ředitelkou 
Hanou Kristovou (nájemce). 
Změna: prodloužení doby platnosti smlouvy do 31. 12. 2015 – poř. č. 2. 
 
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a VM, Svrčovec (kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 6542, 6543, pp.č. 6714, 6716, stp.č. 314/1, 314/2 a stavba bez čp. 
na stp.č. 314/2 a 314/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 3. 
 
Smlouva o realizaci stavby a o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník a budoucí obdarovaný)  
a Ing. JB, Luby (investor a budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 967/8 a 964/1 v k.ú. Klatovy - výstavba přístupové komunikace 
k budoucím RD + budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě – poř. č. 4. 
 
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a manž. M a MT, Rozvoj, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 575/7301 z celku stp.č. 2023 s id. 575/7301 podílu všech součástí – 
poř. č. 5. 
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Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou 
Liškovou (dárce). 
 
Předmět smlouvy: parc. č. 3593/16, 3593/17, 3593/19, stavební objekt SO 311 kanalizace, 
stoka A v pozemcích parc. č. 3405/8, 3405/66, 3405/73, 2073/7, 2073/5 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 6. 
 
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (dárce) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou 
Liškovou (obdarovaný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 2446/5, 2446/6, 2446/7 v k.ú. Klatovy – poř. č. 7. 
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a manž. VS, Drslavice a AS, Drslavice (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 277/3 v k.ú. Drslavice u Tupadel – poř. č. 8. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p., 
zastoupeným generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (povinný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3700/2, 3700/19, 3700/20 v k.ú. Klatovy - věcné břemeno - 
umístění a provozování objektu (stavba mostu v rámci akce „Šumavská cyklostezka č. 38). 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (10 000,- Kč + DPH) – poř. č. 9. 
 
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Kolegiem pro duchovní hudbu, o.s., Měchurova 370, Klatovy, 
zastoupeným vedoucím Mgr. Vítem Aschenbrennerem. 
Předmět smlouvy: spolupráce na projektu „Provedení Rybovy České mše vánoční 
z klatovských pramenů 19. století“ - poskytnutí příspěvku ve výši 35 000,- Kč – poř. č. 10. 
 
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a MO, Klenovská, Janovice nad Úhlavou 
(kupující). Předmět smlouvy: pp.č. 4188/1, stp.č. 6457 v k.ú. Klatovy – poř. č. 11. 
 
Smlouva č. 20012/161/13 o nájmu hrobového zařízení uzavřená mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Správou pražských 
hřbitovů Praha 3 (pronajimatel). 
Předmět smlouvy: nájem hrobového zařízení – Olšany – část 002 – poř. č. 12. 
 
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Správou pražských hřbitovů, zastoupenou Mgr. Martinem 
Červeným, ředitelem organizace. 
Předmět smlouvy: společný postup při opravách hrobového zařízení a péče o hrob Václava 
Matěje Krameria – poř. č. 13.  
 
Bod č. 12/1 
Rada města vzala na vědomí zápis č. 11/13 z jednání bytové komise ze dne 18. 12. 2013  
a přijala následující závěry: 
 
k bodu 2.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, 
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Masarykova 293/II s pí KV na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, 
nájemné 70 Kč/m2, 

 
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Koldinova 

s p. VJ a pí JV na dobu určitou od 15. 1. 2014 do 14. 7. 2014, nájemné 70 
Kč/m2 se slevou 10% za suterénní byt, 

k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická s 
p. KR na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, nájemné 46,45 Kč/m2, 

k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Pod 
Hůrkou s pí JB na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, nájemné 70 
Kč/m2, 

k bodu 2.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, 
Niederleho s pí PN na dobu určitou od 6. 1. 2014 do 5. 1. 2015,  
nájemné 46,45 Kč/m2, 

k bodu 2.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Klatovy, Suvorovova s pí 
HG na dobu určitou od 7. 1. 2014 do 5. 7. 2014 pod podmínkou úhrady 
dlužného nájmu, nájemné 70 Kč/m2  se slevou 25 % do doby zateplení domu, 

k bodu 2.7. - pověřila SNK vyklizením bytu č.7, Koldinova Klatovy, 
k bodu 3.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, kat. A, 1+3  

s příslušenstvím, Klatovy, nám. Míru 63/I, s pí RŠ a p. JŠ, bytem Nalžovy, 
Horažďovice, na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 

k bodu 3.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, 
  Klatovy, Divadelní, s pí JS, bytem Jiráskova, Klatovy, na dobu určitou 12 

kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 
k bodu 3.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, kat. A, 0+1  

s příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s p. MM, bytem K Vodojemu, Klatovy, na 
dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 

k bodu 3.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 205, kat. A, 0+1 
  s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. J N, bytem Masarykova, 

Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, 
k bodu 4.1. - souhlasila s přenecháním části bytu č. 29, Klatovy, Plánická do  

podnájmu p. FD, na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015, 
k bodu 5.1. - rozhodla o prominutí úroku z prodlení plynoucího z dluhu na poplatku za 
  ubytování Zahradní ve výši 17 681 Kč pí FH, 
k bodu 5.2. - rozhodla o prominutí poplatku z prodlení plynoucí z dlužného nájemného bytu 

  Plánická ve výši 5 158 Kč p. PJ, 
k bodu 5.3. - rozhodla o vrácení finanční částky ve výši 50.000 Kč, uhrazené na základě 

smlouvy o poskytnutí bytových prostor a vzájemném finančním vyrovnání,  
pí MK, 

 k bodu 5.4 - zamítla návrh p. Ing. JJ na zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 7, Za 
Beránkem, Klatovy. 

                 Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 13/1  
Rada města projednala žádost Oddílu turistiky „Aktivní stáří“ Plzeň o finanční příspěvek na 
turistický pochod pod názvem „Okolo Klatov“ a příspěvek neschválila. 
Rada města uložila panu starostovi žadateli odpovědět ve smyslu diskuse. 
       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 14/1 
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek společnosti Člověk v tísni, o.p.s.  
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a schválila vyplacení příspěvku ve výši 50 000 Kč na dluhové poradenství občanům města 
Klatov. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 15/1 
Rada města projednala změnu trasy pro akci „Klatovy, Horažďovické předměstí, RD – 
kabely NN“, zjištěnou ze zaměření skutečného provedení stavby a předem neprojednanou 
s městem a rozhodla revokovat URM ze dne 15. 10. 2013 a snížit smluvní pokutu za 
městem neodsouhlasenou změnu trasy na 5 000 Kč s ohledem na nejasnosti při definici 
hranice pozemku. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 16/1 
1/ Rada města konstatovala, že jediný účastník výběrového řízení, firma M&P Catering, 

s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ 26355965 splnila podmínky výběrového 
řízení. 

2/ Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu restauračních prostor v KD Klatovy  
 jejíž návrh byl součástí výběrového řízení. 
        Zodpovídá: p. JUDr. Štancl 
 
Bod č. 17/1 
Rada města projednala žádost Domova sv. Josefa v Žirči a příspěvek na provoz neschválila. 
Rada města uložila starostovi města žadateli odpovědět dle diskuse. 
       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
 
Bod č. 18/1  
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
        
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr      JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města          místostarosta 
 
     
 
     
 
     Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
 



1 
 

 
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bod č. 19/2 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 20/2 
1/ RM rozhodla o podání žádostí o dotaci z Programů Plzeňského kraje v následujících 

oblastech k akcím: 
a/ Oblast regionálního rozvoje:  

- rozšíření MK Kydliny – odhad nákladů - 665 000 Kč vč. DPH. 
b/ Oblast památkové péče: 

- objekt Hifiklubu, oprava střechy – odhad nákladů 221 249 Kč bez DPH, 
- objekt čp. 148/I. – jezuitský seminář, výměna stropní konstrukce vč. nových podlah 

půdy – odhad nákladů 622 191 Kč bez DPH.  
c/ Oblast rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK: 

- DSP stezka pro pěší a cyklisty Klatovy – Beňovy - cena 169 400 Kč vč. DPH. 
 
2/ RM uložila starostovi města a ORM ve stanoveném termínu podat žádosti o dotaci na 

výše uvedené projekty. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. Mgr. R. Salvetr 
Bod č. 21/2 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona na akci „Stavební úpravy ČOV Újezdec u Mochtína –  
III. a IV. etapa“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla  
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy K&K TECHNOLOGY, a.s., 
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, IČ: 64833186. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 943 688,30 Kč  
bez  DPH,  5 981 862,85  Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 
Bod č. 22/2  
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – VR, Jivina, 267 62 Komárov, IČ: 

87604281 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby podle 
zákona č. 137/2006 Sb. „Tvořivá zahrada k nadechnutí“ z důvodu porušení podmínky 
uvedené v zákoně. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 
podle zákona na akci „Tvořivá zahrada k nadechnutí“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 

USNESENÍ č. 2 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 21. 1. 2014 
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nabídka uchazeče DD, Domažlické předměstí, 339 01 Klatovy,           IČ: 74891111 
 
 

3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
     způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 585 504,00 Kč bez  
     DPH, 1 918 459,84  Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 23/2 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 

688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 26322242 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Pavilon skla Klatovy“  
z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Stavební firma PÁCL s.r.o., Studentská 
158, 339 01 Klatovy, IČ: 28005970 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Pavilon skla Klatovy“ z 
důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona na akci „Pavilon skla Klatovy“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka uchazeče – firmy ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, 386 01 Strakonice,           
IČ: 45023140 
 

4/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
     způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 6 564 749,00 Kč bez  
     DPH, 7 943 346,29  Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 24/2 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – KJ– Ekologické stavby, Tepelská, 364 01 

Toužim, IČ: 49757873 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka v Mercandiniho 
sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., 
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka 
v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Nowastav akciová společnost, Malešická 
49, 130 00 Praha 3, IČ: 00565679 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka 
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v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 48035599 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. 
„Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

5/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Transmix beton, společnost s ručením 
omezeným, Nádražní 151, 339 01 Klatovy, IČ: 49790129 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. 
„Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

6/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., 
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. 
„Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

7/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SYNER VHS Vysočina, Na Hranici 14,   
586 01 Jihlava, IČ: 25183052 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka v Mercandiniho 
sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

8/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PURUM s.r.o., Národní 961/25, 110 00 
Praha 1, IČ: 62414402 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka v Mercandiniho 
sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

9/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 
120 00 Praha, IČ: 27430774 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka v Mercandiniho 
sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
10/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Sdružení Revitalizace rybníka Klatovy – 

vedoucí sdružení: HABAU CZ s.r.o.), Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6, 
IČ: 26068338 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z 
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důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

11/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 
Spálené Poříčí, IČ: 62620401 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka v Mercandiniho 
sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

12/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Silnice Chmelíř s.r.o., Rychtaříkova 
2173/1, 326 00 Plzeň, IČ: 27977951 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka 
v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

13/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – VAK SERVIS, s.r.o., Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Revitalizace rybníka 
v Mercandiniho sadech, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
14/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona na akci „Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, 
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla  
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Lesní stavby, s.r.o., Palackého 
764, 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042 
 

15/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 412 663,00  Kč  
bez  DPH,  6 549 322,00  Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 25/2 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 6. 1. 2014. 
 
 
Bod č. 26/2 
Rada města schválila korekci rozpočtu Fondu cestovního ruchu za rok 2013  
a/ o částku 180 tis Kč – místní poplatek z ubytovací kapacity, zvýšení rozpočtu příjmů i 

výdajů kap. 13 – Fond cestovního ruchu, 
 
b/ o částku 114 tis Kč – příjmy z městského bálu, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů  

kap. 13 – fond cestovního ruchu. 
Korekce rozpočtu fondu nemá vliv na výši rozpočtové rezervy. 

Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
            p. Ing. V. Chroust 
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Bod č. 27/2  
Rada města schválila objem prostředků na platy příspěvkových organizací pro rok 2014  
a odpisové plány příspěvkových organizací města pro rok 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
               p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 28/2 
Rada města schválila Dodatek č. 6 k Nájemní smlouvě s Lesy města Klatovy, s.r.o. ze  
dne 30. 11. 2004. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                pí Mgr. S. Sejpková 
Bod č. 29/2  
Rada města schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Odpadovým hospodářstvím města 
Klatov s.r.o. ze dne 30. 11. 2004. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                pí Mgr. S. Sejpková 
Bod č. 30/2 
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací. 
 
Bod č. 31/2 
Rada města schválila jmenovité opravy pozemních komunikací – opravy a údržbu pro rok 
2014 dle předloženého návrhu. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 32/2 
Rada města vzala na vědomí zprávu o vlastnictví zbytků městského opevněn a doporučila 
zastupitelstvu města nevykupovat jednotlivé hradební části v soukromém vlastnictví. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
        
Bod č. 33/2 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila:  
Smlouva o účinkování uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a VAVA s.r.o., Praha 7 (zástupce umělce). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny PLAVCI s Honzou Vančurou + host Irena 
Budweiserová na náměstí v Klatovech dne 3. 5. 2014 – poř. č. 14. 
 
Dohoda o výši nájmu uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. 
(provozovatel). 
Předmět dohody: nájemné za dešťovou kanalizaci ve výši 500 000,- Kč bez DPH pro rok 
2014 – poř. č. 15. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav, 
zastoupenou Ladislavem Šiftou. 
 
Předmět smlouvy: hudební pořad v rámci „Brány památek dokořán“ - vystoupení Zory 
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Jandové a Zdeňka Merty v Klatovech (sál radnice) dne 10. 4. 2014 – poř. č. 16. 
 
 
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a HCh, Nuderova, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/94 v k.ú. Klatovy, na pozemku je umístěn prodejní stánek - 
roh Nuderovy a Plánické ulice v Klatovech (bezplatné dočasné užívání). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 17. 
 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ing. SK, U Hájku, Kolín - 
Šťáralka (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 3687/1 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na kamenné zdi 
v Puškinově ulici. 
Změna: čl. IX. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou –  
do 31. 12. 2015- poř. č. 18. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a J a IZ, Resslova, Prostějov 
(nájemci). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 3405/3 a 4160 v k.ú. Klatovy - pozemek pod prodejním 
stánkem občerstvení JANIVA - Rybníčky. 
Změna: čl. X. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou  do 31. 12. 2015 
– poř. č. 19. 
 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Klatovskou stavební společností 
s.r.o., K Letišti 893, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na oplocení - roh ulic 
Plzeňská a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12.2015 
poř. č. 20. 
 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MC, Rybníčky, Klatovy 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na oplocení - roh ulic 
Plzeňská a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12.2015 
poř. č. 21. 
 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ARBO, spol. s r.o., Hřbitovní 
757, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na oplocení - roh ulic 
Plzeňská a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12.2015 
poř. č. 22. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JK, Heydukova, Strakonice 
(nájemce). 
 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na oplocení - roh ulic 
Plzeňská a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12.2015 
poř. č. 23. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MLT, s.r.o., Lobezská 17/2695, 
Plzeň 2 - Slovany (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na oplocení - roh ulic 
Plzeňská a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. smlouvy se mění takto: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015 
poř. č. 24. 
 
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a ing. SK, U Hájku, Kolín - Šťáralka (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 4073 v k.ú. Klatovy, na pozemku je umístěn reklamní stojan  
u býv. ATÚ v Domažlické ulici v Klatovech (bezplatné dočasné užívání). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 25. 
 
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Ekonomickými službami - BH, spol. s r.o.,  
U Sv. Markéty 214, Strakonice (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4249 v k.ú. Klatovy, na pozemku jsou umístěny otočné hodiny 
s reklamou v Tyršově ulici v Klatovech (bezplatné dočasné užívání). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 26. 
 
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a ORIS Praha, spol. s r.o., Konopišťská 739/16, Praha 
10 (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy, na pozemku je umístěn reklamní stojan - roh 
Plzeňské a Hřbitovní ulice v Klatovech (bezplatné dočasné užívání). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 27. 
 
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a PENNY MARKET s.r.o., Počernická 257, Radonice 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 360/4 v k.ú. Klatovy, na pozemku je umístěn reklamní stojan –  
u prodejny PENNY MARKET v Domažlické ulici v Klatovech (bezplatné dočasné 
 užívání). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 28. 
 
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Západočeským konzumním družstvem,  
nám. Svobody 135/1, Sušice (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 1410/6 v k.ú. Klatovy, na pozemku je umístěn reklamní stojan –  
u prodejny potravin v Pod Hůrkou v Klatovech (bezplatné dočasné užívání). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 29. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR uzavřený mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce podpory)  
a Státním fondem životního prostředí ČR, zastoupeným ing. Jaroslavem Hrubešem (fond). 
Změna: bod 5, písm. f) - uvedený termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení 
akce se mění na 31. 08. 2015 – poř. č. 30. 
 
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Lesy města Klatov, s.r.o. (nájemce). 
Změna: upřesnění rozsahu pronajímaného nemovitého majetku, úprava výše nájemného – 
poř. č. 31. 
 
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Odpadovým hospodářstvím města Klatov, 
s.r.o. (nájemce). 
Změna: upřesnění rozsahu pronajímaného dlouhodobého majetku, úprava výše nájemného – 
poř. č. 32. 
 
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a společností SILNICE Klatovy a.s. (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 1080/4, 1366/1, 1366/11, 1366/12 v k.ú. Kal u Klatov – poř. č. 33. 
 
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a PhDr. Jitkou Lněničkovou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: správa depozitáře, příprava prezentace skla a instalace předmětů  
ve výstavním Pavilonu skla u Muzea Dr. Hostaše v Klatovech – poř. č. 34. 
 
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajimatelem městem Klatovy  
a nájemcem Klatovskou teplárnou a.s. ze dne 16. 11. 2004. 
Změna: navýšení nájemného za l GJ – poř. č. 35. 
 
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a ŠK, Vícenice a VV, Nemilkov (dárci). 
Předmět smlouvy: darované dílo sochy „Vzdor násilí“ od autora akad. soch. Josefa Vajce – 
poř. č. 36.  
 
Bod č. 34/2 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci opuštěného majetku  
ze dne 11. 12. 2013. 
 
Bod č. 35/2 
Rada města vzala na vědomí zápis č. 1/14 z jednání bytové komise ze dne 15. 1. 2014 
a přijala následující závěry: 
k bodu 2.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, 

Niederleho 272/III s pí. ON na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 38,27 
Kč/m2, 
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k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p. JV na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 

k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, 
Niederleho s pí. MH na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 

k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p. MČ a pí. ZČ na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 38,27 
Kč/m2, 

k bodu 2.5. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, 
Koldinova s pí. MD na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 46,45 Kč/m2, 

k bodu 2.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, 
Plánická s pí. LH na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70,- Kč/m2, 

k bodu 3.1. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.13 , kat. A, 0+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s p. JV, bytem Červené 
Poříčí, Švihov, nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, 

k bodu 3.4. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č 402, kat. A, 0+1 s lodžií  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká  s p. KV, bytem 
Mánesova, Klatovy nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, za podmínky, 

k bodu 4.1. - souhlasila s podnájmem bytu č. 37, Klatovy, Plánická pro podnájemce p. JJ, 
na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015, 

k bodu 4.2. - souhlasila s podnájmem bytu č. 6, Klatovy, Plánická pro podnájemce pí. 
JM a její dceru JM, na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015, 

k bodu 5.2. - Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví města Klatovy a Pravidla o poskytování 
a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů ve vlastnictví města 
Klatovy budou projedány na příštím zasedání RM dne 4. 2. 2014. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 36/2 
Rada města vzala na vědomí organizační změny v MěÚSS Klatovy: 

- zrušení služby domu na půl cesty, 
- zvýšení počtu lůžek v azylových domech, 
- otevření nové služby denního stacionáře od 1. 3. 2014. 

       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 37/2 
Rada města schválila: 
a/ zvýšení přepočteného počtu zaměstnanců pro rok 2014 o 3 zaměstnance, nové zařízení – 

„Denní stacionář, Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy III“, 
b/ zvýšení limitu mezd pro rok 2014 o částku 666 000 Kč, která bude financována 
    z provozních prostředků MěÚSS Klatovy. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
 
 
 
Bod č.  38/2 
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek na sociální služby Domova pro zrakově 
postižené Palata Praha a příspěvek neschválila. 
Rada města uložila starostovi města žadateli odpovědět. 
       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
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Bod č. 39/2 
Rada města schválila p. Ivanu Strejcovi, VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. užití znaku města 
Klatov podle § 34 a, odst. 3 zák. č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů na propagační 
materiály při slavnostním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2013 v okrese 
Klatovy. 
       Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č. 40/2    
Rada města schválila zastupitelce města Mgr. V. Tomaierové zahraniční studijní cestu –
Severní Německo, v termínu od  1. 6. do 7. 6. 2014. 
 
Bod č. 41/2 
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí Klokánek, 
Janovice nad Úhlavou a schválila vyplacení dotace ve výši 50 000 Kč na činnost. 
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 42/2 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
        
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolaf Salvetr          Ing. Václav Chroust 
    starosta města                    místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bod č. 43/3 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 44/3 
1/ Rada města nedoporučila ZM prodej části obecního pozemku č. 235/1 o výměře cca 

100 m2 v k.ú. Klatovy vlastníkům bytů v domě čp. 476/III za smluvní cenu ve výši 900 
Kč/m2, celkem 90 000 Kč. 

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit prodej pp.č. 7/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Otín  

u Točníka za cenu dle znaleckého posudku 4 875 Kč MJ, Plzeň. 
 

3/  Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí: 
- garáže na stp.č. 2322/20 vč. pozemku o výměře 20 m2 v k.ú. Klatovy EŠ, Klatovy  

za smluvní cenu 99 190 Kč, 
-  garáže na stp.č. 1856/3 vč. pozemku o výměře 16 m2 v k.ú. Klatovy RH, Klatovy za 

cenu dle znaleckého posudku obvyklou 56 400 Kč, 
-  garáže na stp.č. 2322/12 vč. pozemku o výměře 21 m2 v k.ú. Klatovy PP ,Klatovy  

za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 85 000 Kč,  
-  garáže na stp.č. 2141/1 vč. pozemku o výměře 19 m2 v k.ú. Klatovy VR, Klatovy za 

cenu dle znaleckého posudku obvyklou 60 600 Kč. 
 
4/  RM nedoporučuje ZM revokovat usnesení ze dne 11. 12. 2012 a schválit: 

a/ zpětný odkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 3665/16752 z celku pp.č. 898/36 a 
898/37 v k.ú. Klatovy od spoluvlastníků – manželů Ing. PL, bratří D, Praha 9 – 
Vysočany a ML, Klatovy II, manželů I a DB, Klatovy IV., JJ, Klatovy IV. K a ZL,  
Klatovy IV. a LB, Klatovy IV. do majetku města, po provedení výmazu zástavních 
práv z předmětných pozemků, za kupní cenu, za níž město tyto nemovitosti 
odprodalo, tj. celkem 10 972 Kč 

 
b/  Rada města schválila prodej id. 13087/16752 z celku stp.č. 2192 a 2193 o celkové 

výměře 538 m2 v k.ú. Klatovy zastavěných bytovými domy čp. 382-383/IV. 
vlastníkům bytů v těchto domech za smluvní cenu 20 Kč/m2, bez podmínky 
současného výkupu spoluvlastnického podílu na předzahrádce. 

 
5/  Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp.č. 3580 o výměře 1 602 m2 

v k.ú. Klatovy se všemi součástmi, do majetku města od Plzeňského kraje. 
 

6/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí pozemků do vlastnictví města Klatovy 
formou souhlasného prohlášení: 

 

USNESENÍ č. 3 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. 2. 2014 

 



2 
 

a) od ČR-Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov: 
- k.ú. Točník – pp.č.   464/9, 153/62 
- k.ú. Vícenice – pp.č. 112/16 
- k.ú. Kydliny – pp.č. 204/18 
 

b) od Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha – Nové Město: 
- k.ú. Klatovy – pp.č. 3792/110 
- k.ú. Točník – pp.č. 466/23. 

 
7/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru uměleckého díla do majetku města – 

sochy „Vzdor násilí“ akad. soch. Josefa Vajce, od spoluvlastníků – Šárky Krýslové, 
Vícenice 5, p. Klatovy a Viktora Vanky, Nemilkov 29, p. Kolinec. 

 
8/  Rada města doporučila ZM schválit sankční a omezující podmínky bezúplatného 

převodu pp.č. 4006/2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-ÚZSVM Praha. 
 

9/  Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti SOBK (pozemek) a darovací 
(infrastruktura), uzavřené mezi městem Klatovy a p. VH,  Klatovy IV., na pozemek p.č. 
221/52 v k.ú. Tajanov u Tupadel za stávajících podmínek do 31. 12. 2014. 

 
10/ Rada města doporučila ZM schválit sjednocení termínu prodeje pozemků p.č. 4191/1 – 

2640 m2, p.č. 4191/2 – 298 m2, p.č. 4191/3 – 180 m2 v k.ú. Klatovy a v průmyslové 
zóně Pod Borem Klatovy za schválenou cenu 298,50 Kč/m2, celkem tedy za 930 723 
Kč + 21% DPH = 1 126 175 Kč panu PS, Klatovy. Termín prodeje bude v měsíci 
7/2014. 
Úkon bude zajištěn Kupní smlouvou dle uzavřené SOBK. 
 

11/ Rada města souhlasila s vydáním souhlasu pro územní řízení akce „Zástavba lokality  
8 RD“ na pozemku p.č. 182/48 soukromého vlastníka v k.ú. Štěpánovice u Klatov  
a souhlasí s připojením nově budované komunikace na místní komunikaci na obecním 
pozemku pp.č. 437/1 v  k.ú. Štěpánovice u Klatov. 

 
12/ Rada města souhlasila s realizací akce: „Klatovy, Voříškova ulice - převod NTL 

přípojek na STL“ na obecním pozemku pp.č. 3516/1 v k.ú. Klatovy dle předložené 
situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 17. 1. 2014 a TSMK ze dne  
20. 1. 2014. Oprava povrchu asfaltového chodníku bude provedena v celé šířce a na 
náklady RWE. 

 
13/  Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu a přípojek pro akci „Stavební 
úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu Klatovy, ul. Šmeralova, Maškova, Žižkova“ – 
v pp. č. 3684/1, 3209/9, 3209/57, 3209/58, 3686/1 ve vlastnictví Města Klatovy  
v rozsahu cca 395 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 39 500 Kč + DPH v platné 
výši.  

 
 
 
 
14/  Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce 
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a.s.. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění, přístup k  
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Pihovice, 
p 2937/5, Žižkovský-kNN“ – v pp. č. 3636/1 a 3643 ve vlastnictví Města Klatovy  
v rozsahu cca 55 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 11 000 Kč + DPH v platné 
výši.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 45/3 
Rada města uložila ORM předložit ZM 18. 2. 2014 návrh Smluv o podmínkách poskytnutí 
dotace k projektu rekonstrukce Purkyňovy ulice a projektu Sobětice – propojovací 
komunikace sil. I/22 Sobětice – Lažánky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 46/3 
Rada města pozastavila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou ETAPA JEDNA – 1. část“ a uložila ORM dopracovat 
věcné připomínky ve smyslu diskuse. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 47/3 
1/ Rada města doporučila ZM schválit nové osvětlení a nazvučení klatovského náměstí 

dle návrhu Ing. arch. Chmelíka a Ing. arch. Brandové. 
2/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Osvětlení náměstí Klatovy“ do 

rozpočtu města pro rok 2014 s částkou do 4 600 tis. Kč vč. DPH. 
3/  Rada města rozhodla o vypsání poptávky na dodávku zemních prací + kabeláže pro 

instalaci sloupů. 
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
 
Bod č. 48/3 
Rada města uložila ORM a HO zajistit zpracování žádosti k projektům:   
a/  Luby - Za Tatranem-rekonstrukce MK, 
b/  Rekonstrukce místních komunikací v obci Štěpánovice 
v termínu do 31. 3. 2014 s tím, že v předstihu bude RM a ZM předložen ke schválení návrh 
realizace a financování projektů s podporou ROP NUTS II Jihozápad. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 49/3 
1/  Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/41/2013/Sl, 

týkajícího se navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 16 789 Kč bez DPH, 20 315 Kč, 
včetně DPH. 

 
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

ORM/41/2013/Sl. a zajistit oznámení změny projektu poskytovateli dotace.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 50/3 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Rekonstrukce Purkyňovy ulice  
v Klatovech“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla  
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice Klatovy a.s. 
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
       způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 299 435,14 Kč bez  
       DPH, 5 202 316,54  Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 51/3 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Pavilon skla Klatovy - expozice“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na 
internetových stránkách města a na Profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/   Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
      
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové      Náhradníci 
Ing. Václav Chroust   Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová   Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová   Eva Slabá       

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 3. 2014 od 10.15 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti č. dv. 9, čp. 62/I., 1. patro. 

  
 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení  

Členové                                                               Náhradníci 
JUDr. Jiří Štancl     MUDr. Michal Janek 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                Ing. Jiří Dio 
Ing. Ivan Baroch     Mgr. Věra Tomaierová 
Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek                                                 Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Jiřina Adámková    Martin Červený 
Mgr. Sylva Sejpková                                           Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                     Eva Slabá 
Eva Slabá         

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 3. 2014 od 14.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM 
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6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 3. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/ Rada města uložila ORM nadále jednat dle připomínek z diskuse. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 52/3 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava bazénové 
technologie venkovních bazénů – areál městských lázní Klatovy – I. etapa“ formou 
písemné výzvy třem vybraným uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
       
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    Ing. Jiří Kučera   

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 2. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

 
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                               Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek                                                 Ing. Jaroslav Nejdl 
Peter Pošefka     Ing. Karol Žák 
Mgr. Sylva Sejpková                                           Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                     Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera     Pavel Vlček                                                             

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 2. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 4. 3. 2014 zprávu hodnotící komise  
 s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 53/3 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Sobětice – propojovací 
komunikace silnice I/22 Sobětice - Lažánky“ formou otevřeného řízení + zveřejněním 
na úřední desce města Klatov, na internetových stránkách města a na Profilu 
zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    František Kocfelda   

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 3. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                Náhradníci 
JUDr. Jiří Štancl     MUDr. Michal Janek 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                Ing. Jiří Dio 
Ing. Ivan Baroch     Mgr. Věra Tomaierová 
Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek                                                 Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                           Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                     Eva Slabá 
František Kocfelda    Bc. Luboš Broukal  

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 3. 2014 od 14:00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 3. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 54/3 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchů 
komunikací v Klatovech 2014“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky  
a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na internetových 
stránkách města. 
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2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    František Kocfelda   

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 2. 2014 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                 Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek                                                  Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                            Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                      Eva Slabá 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal  

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 2. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle doplněného návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 4. 3. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 55/3 
Rada města rozhodla o aktualizaci Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, spočívající e změně limitů pro VZMR v souvislosti s novelou ZVZ č. 341/2013 
Sb., účinnou od 1. 1. 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 56/3 
Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův 
Brod, a.s. proti Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce „Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ tak, že 
námitkám v plném rozsahu nevyhovuje. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                pí Mgr. S. Sejpková 
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Bod č. 57/3 
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM/42/2013/VI se 
sdružením firem INSTALLTOP spol. s.r.o., HORA spol. s.r.o., ELMONT Tábor spol. s.r.o., 
(kde za účastníky sdružení je ve věcech smlouvy oprávněná jednat a smlouvu podepisovat 
na základě plné moci společnost INSTALLTOP spol. s.r.o.), týkajícího se prodloužení 
termínu rozvazovací podmínky do 31. 3. 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 58/3 
1/  Rada města schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S14-023-0019 pro akci Úprava 

koryt Tupadelského potoka“ ve smyslu změna termínu zhotovení díla, který je navržen 
do 30. 4. 2014. 

2/  Rada města doporučila s ohledem na objektivní překážky v realizaci díla v daném 
případě neukládat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
                                               

Bod č. 59/3 
Rada města po projednání zprávy HO schvaluje předběžný odborný odhad prokazatelné 
ztráty pro MHD Klatovy a dohodu o poskytnutí dotace na rok 2014 ve výši 3 655 994 Kč. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 60/3 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, 
o místních poplatních, v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 61/3 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2014 a převody zůstatků 
rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 62/3 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila:  
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 1/2014) uzavřená mezi 
městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a REVOTEX s.r.o., Klatovy, 
zastoupenou jednatelkou Renatou Vojanskou (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 122/I, Václavská ulice, Klatovy. 
Účel nájmu: dílna. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 37.  
 
Nájemní smlouva (č. smlouvy 2/2014) uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Klubem chovatelů exotického ptactva Klatovy o.s., zastoupeným 
předsedou Antonínem Korcem (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 611, ulice 5. května, Klatovy. 
Účel nájmu: výstavní a skladovací prostor.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 38.  
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Nájemní smlouva (č. smlouvy 3/2014) uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a sdružením PODEJ NÁM RUKU, zastoupeným předsedkyní Danou 
Vachtlovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 174/I, Plánická ulice, Klatovy. 
Účel nájmu: rehabilitace handicapovaných lidí.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 39.  
 
Smlouva o zajištění uměleckého pořadu uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a uměleckou agenturou ORFEUS, 
Plzeň, zastoupenou Přemyslem Kubištou (agentura). 
Předmět smlouvy: zajištění vystoupení „Josef Švejk & c.k. OficírŠRAML aneb Za Císaře 
Pána“ v rámci zahájení turistické sezóny 2014 v Klatovech (3.5.2014, nám. Míru) –  
poř. č. 40. 
 
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Zvonařství Manoušek, Praha 5 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: restaurátorské práce na dvou památných zvonech z kostela sv. Mikuláše, 
Klatovy – Luby – poř. č. 41. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava koryta Tupadelského potoka“ uzavřený 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a SWIETELSKY stavební s.r.o., Plzeň, zastoupenou ing. Janem Balounem. 
Změna: čl. 4 Termín zhotovení díla - předání dokončeného díla 30.4.2014 (původně 
29.11.2013) – poř. č. 42. 
 
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy, zastoupenou 
ing. Josefem Horejšem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební úpravy, dodávky technologie pro dílo „Stavební úpravy ČOV 
Újezdec u Mochtína - III. a IV. etapa“ – poř. č. 43. 
 
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Danielem Dvořákem, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka služeb pro dílo „Tvořivá zahrada k nadechnutí“ – poř. č. 44. 
 
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ALDAST, spol. s r.o., Strakonice, zastoupenou 
jednatelem Jiřím Podskalským (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Pavilon skla Klatovy“ – poř. č. 45. 
 
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko, 
zastoupenou jednatelem ing. Jiřím Svejkovským (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Revitalizace rybníka v Mercandiniho 
sadech, Klatovy“ – poř. č. 46. 
 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a ČR - Státním pozemkovým úřadem 
(pronajímatel). 
Změna: výše ročního nájemného – poř. č. 47. 
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Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ing. 
Ladislavem Koláčným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Rekonstrukce Purkyňovy ulice v 
Klatovech“ – poř. č. 48. 
 
Smlouva o výpůjčce a o úpravě pozemku uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a ÚSOVSKO a.s., Úsov, 
zastoupenou ing. Jiřím Milkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Mochtína. 
Doba trvání výpůjčky do 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014 – poř. č. 49. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný)  
a ÚSOVSKO a.s., Úsov, zastoupenou ing. Jiřím Milkem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Mochtína - umístění kanalizační přípojky –  
poř. č. 50. 
 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a ČR - Ministerstvem obrany (pronajímatel). 
Změna: úprava smluvního textu v souvislosti s organizačními změnami u pronajímatele – 
poř. č. 51. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy technologie SCZT Podhůrčí, Klatovy –  
I. etapa“ uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Sdružení firem: INSTALLTOP spol. s.r.o., zastoupený Petrem 
Kolářem, jednatelem, HORA spol. s.r.o., ELMONT Tábor spol. s.r.o. (zhotovitel). 
Změna: rozvazovací podmínka – poř. č. 52. 
 
 
Bod č. 63/3 
1/  Rada města schválila komisi pro hodnocení grantů pro r. 2014 ve složení: 

Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 
Členové: JUDr. Jiří Štancl 

 Ing. Václav Chroust 
 Ing. Alena Kunešová 
 Danuše Auermüllerová 
 Mgr. Jaromír Veselý 
 Ing. Martin Kříž 
 Bc. Vlasta Komaňská 
 
2/  Rada města vzala na vědomí termín zasedání grantové komise dne 12. března 2014. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 64/3 
Rada města projednal zápis ze schůze komise pro výchovu vzdělávání a sport ze dne  
27. 1. 2014 a k jednotlivým bodům přijala závěry: 
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k bodu 1/ žádosti o mimořádné dotace: 
a/ Svaz zdravotně postižených Klatovy – rada města schválila vyplacení dotace ve 

výši 30 000 Kč na činnost svazu, energie a nájem, 
b/ Atletika Klatovy – rada města schválila vyplacení dotace ve výši 3 000 Kč na  

pořádání závodů, 
c/ Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.s. – rada města schválila vyplacení 

dotace ve výši 10 000 Kč na náklady spojené s vyhlášením nejúspěšnějšího 
sportovce,  

d/ Český zahrádkářský svaz Klatovy – rada města schválila vyplacení dotace ve výši 
4 000 Kč na zajištění soutěže Mladý zahrádkář (ceny), 

e/ Šumavský spolek neslyšících Klatovy – rada města schválila vyplacení dotace ve 
výši 6 000 Kč na činnost spolku, energii a nájem,  

f/ Antonín Šota – oddíl ST Sokola Klatovy – rada města schválila vyplacení dotace 
ve výši 30 000 Kč na 22. MČR v benchpressu, 

g/ Sdružení Klatovanů v Praze – rada města schválila vyplacení dotace ve výši  
9 000 Kč na činnost sdružení, 

h/ Laník Petr – rada města schválila vyplacení dotace ve výši 1 200 Kč na pronájem 
sálu v muzeu, 

i/ KVH U.S. Armor o.s. – rada města schválila vyplacení dotace ve výši 16 000 Kč 
na dopravu historické vojenské techniky do Francie, 

j/  Klub přátel Klatovska – rada města schválila vyplacení dotace ve výši 20 000 Kč 
na opravu střechy a na akce pořádané klubem, 

k/ Ing. Natalija Lukešová – žádost o dotaci na zakoupení autosedačky – ověřit cenu 
autosedačky a předložit zprávu na jednání RM dne 4. 3. 2014. 

l/ Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Královák Klatovy – rada města 
schválila vyplacení dotace ve výši 45 000 Kč (3 osoby á 15 000 Kč), na  
23. celosvětové setkání skautů World Scout Jamboree 15. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 

k bodu 2/ -  rada města vzala na vědomí informaci o zápisu dětí do MŠ, který se bude 
konat dne 24. 4. 2014 a uložila ředitelce MŠ zajistit provoz zařízení o letních 
prázdninách, 

k bodu 3/ -  rada města schválila výjimku z počtu dětí ve třídách pro účely zápisu do 
  mateřských škol na školní rok 2014/15.  

       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
Bod č. 65/3 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, 
konaná dne 20. 1. 2014 s následujícími závěry: 
k bodu 3/ -  rada města rozhodla, že v případě budování nových okružních křižovatek bude 

jejich vzhled projednán a posouzen příslušnými komisemi, pokud to bude  
v gesci města. 

 
Bod č. 66/3 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Stavební 

úpravy čp. 148/I Klatovy – oprava stropní konstrukce – 2. etapa“ formou jednacího 
řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, výzvou 
k podání nabídky jednomu uchazeči firmě Aldast s.r.o. Strakonice. 
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2/  Rada města schválila text výzvy k podání nabídky. 
 
3/ Rada města uložila ORM a SNK předložit radě města dne 4. 3. 2014 zprávu s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
                  
Bod č. 67/3 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 27. 1. 2014  
a přijala následující závěry: 
k bodu 1/  schválila v případě zájmu uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 

59/I s Oblastní charitou Klatovy na charitativní šatník, 
k bodu 2/ schválila ukončení nájemní smlouvy s p.H dohodou a uzavření nájemní 

smlouvy na nebytový prostor v čp. 421/II s DZ na Bistro, 
k bodu 4/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 155/I Pražská 

ulice s Drůbežářským podnikem Klatovy a.s., 
k bodu 5/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 9/IV s panem LL 

na montáž modelů. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č.  68/3 
1/ Rada města schválila jako místo konání farmářských trhů pro rok 2014 náměstí Míru 

v termínu konání od května do října. 
2/ Rada města nesouhlasí s navrženým dnem konání farmářských trhů.   

      Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 69/3 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSMK na 
rekonstrukci sociálního zařízení a místnosti pro výstav v objektu krematoria Klatovy. 

      Zodpovídá: p. P. Pošefka  
Bod č. 70/3   
Rada města neschválila p. Petru Laníkovi Klatov užití znaku města Klatov podle § 34a, 
odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na propagaci festivalu 
expedičních a cestovatelských filmů Expediční kamera 2014 v Klatovech a doporučila 
žadateli použít k propagaci logo města Klatov.  
       Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č. 71/3 
Rada města schválila užití znaku města Klatov podle § 34 a, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů na propagační materiál konference „Třetí odboj na Klatovsku  
a Domažlicku, konaná dne 5. a 6. března 2014. 
       Zodpovídá: p. J- Tománek 
 
Bod č. 72/3 
Rada města schválila návrh textu kronikářského zápisu za rok 2012 Vlastivědného muzea 
Dr. Hostaše v Klatovech. 
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Bod č. 73/3 
Rada města schválila vyplacení příspěvku ze Zlatého fondu občanskému sdružení  
BOWLE 09 – 1. pétanque klub Klatovy ve výši 25 000 Kč na zajištění akcí a činnosti 
organizované ve spolupráci s městem Klatovy. 
        Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
Bod č. 74/3 
Rad města neschválila prominutí nájmu na r. 2014 Českého rybářského svazu Klatovy  
a uložila starostovi města informovat žadatele. 
        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
Bod č. 75/3 
Rada města schválila program zastupitelstva města, konané dne 18. 2. 2014. 
 
  
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
       
 
      
     Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bod č. 76/4 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 77/4 
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. projednala žádost o pokyn 
týkajíce se obchodního vedení. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny v samostatném 
rozhodnutí  
 
Bod č. 78/4 
1/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„Klatovy, Airweb, K Zaječímu vrchu – optický kabel“ v obecních pozemcích – id. 
6/17 z celku pp. č. 3197/94, pp.č. 3197/118, 3199/3, 3238/38, 3680/1, 3199/51, 
3234/28, 3234/30, 3680/3, 3200/12, 3232/9, 3232/7, 3232/6, 3232/1, 3232/4, 3232/3, 
3238/11, 3234/3, 3234/4, 3234/10, 3234/5, 3234/6, 3234/7, 3234/11, 3200/5 v k.ú. 
Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru 

  
b/  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 

k zásahu do chráněných komunikací v ul. K Zaječímu vrchu na pp.č. 3197/94, 3199/3  
a 3238/38 v k.ú. Klatovy  

  
c/ Rada města doporučila ZM schválit dar 2 ks mikrotrubiček uložených v rámci akce: 

Klatovy, Airweb, K Zaječímu vrchu – optický kabel“ do pozemků pp.č. 3197/94, 
3197/118, 3199/3, 3238/38, 3680/1, 3199/51, 3234/28, 3234/30, 3680/2, 3200/12, 
3232/9, 3232/7, 3232/6, 3232/1, 3232/4, 3232/3, 3238/11, 3234/3, 3234/4, 3234/10, 
3234/5, 3234/6, 3234/7, 3234/11, 3200/5 v k.ú. Klatovy do majetku města od 
společnosti Airweb spol. r.o. Praha. 

 
2/ Rada města rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přeložky STL přípojky 

plynovodu v délce cca 50 bm v pozemcích č. 1971/1 a 1971/4 v k.ú. Klatovy v rámci 
akce: „Kompostárna Klatovy na pp.č. 1957/3 v k.ú. Klatovy“ mezi městem Klatovy 
jako oprávněným ze služebnosti a Klatovskou teplárnou a.s. jako povinným ze 
služebnosti, za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/ bm + DPH v platné výši. 

 
3/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 

pro povolování výkopů spočívající v termínu realizace výkopových prací na 
odizolování bytového domu čp. 564-565/III. na obecním pozemku č. 1386/5 v k.ú. 
Klatovy dle předložení situace v termínu od 10. 3. 2014 za vhodných klimatických 
podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu veřejné zeleně po 
výkopech. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

USNESENÍ č. 4 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. 3. 2014 
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Bod č. 79/4 
1/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a rozhodla  

o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Využití historického koryta Mlýnské stoky náhon 
Hruštička“ v rozsahu PD pro územní rozhodnutí a PD pro vodoprávní povolení s firmou 
Ing. Jiří Tägl, IČ 74369741 za cenu celkem 141 500 Kč.  

 
2/ Rada města uložila OŽP, ORM a právničce uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Ing. Jiří Tägl 

po schválení majetkoprávních úkonů v ZM 25. 3. 2014 a uložila zakotvit ve smlouvě 
rozvazovací podmínku pro vyhotovení PD pro vodoprávní povolení pro případ, že se 
městu nepodaří zajistit smlouvy s majiteli dotčených pozemků a další případné doklady 
pro územní rozhodnutí.  

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu 

„Hruštička“ formou Smluv o budoucích smlouvách směnných a kupních, s uzavřením 
vlastních směnných a kupních smluv bezodkladně po vydání příslušného stavebního 
(vodoprávního) povolení ke stavbě a geometrickém zaměření; předpoklad – červen 2015.  

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků nebo jejich částí ve veřejném zájmu 

pro stavbu protipovodňového opatření „Hruštička“: 
- p.p.č. 906/2, 907/2, v k.ú. Luby o celkové výměře cca 396 m2 od MK, Klatovy, 
- p.p.č. 40/1 v k.ú. Sobětice u Klatov o celkové výměře cca 0 – 500 m2 od KH, Blatná, 
- p.p.č. 663 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 0 – 300 m2 od KŠ a ZŠ, Luby, 
- p.p.č. PK666 v k.ú. Klatovy o celkové výměře cca 4800 m2 od VS, Teplá, vše za cenu 

25 Kč/m2, celkem cca 149 900 Kč. 
 
5/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků nebo jejich částí ve veřejném zájmu 

pro stavbu protipovodňového opatření „Hruštička“ s finančním vypořádáním v poměru 
1m2 (soukromý) : 2,5 m2 (obecní v ceně dle ZP 10 Kč/m2) nebo 1,61 m2 (obecní v ceně 
dle ZP 15,50 Kč/m2): 

-   p.p. č. 33/4 v k. ú. Sobětice o celkové výměře cca 976 m2 ve SJM S a AH, Klatovy 
za část p.p. č. 32/11 v k. ú. Sobětice o výměře cca 1574 m2 ve vlastnictví města 
Klatovy (směna 976 m2 pozemků v nabídnuté ceně 25 Kč/m2 za 1574 m2 pozemků 
v ceně dle znaleckého posudku 15,50 Kč/m2), 

-  p.p. č. 764 a 765/1 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 160 m2 ve vlastnictví PB,  
Klatovy za část p.p.č. 1089 v k. ú. Luby o výměře cca 400 m2 ve vlastnictví města 
Klatovy (směna 160 m2 pozemků v nabídnuté ceně 25 Kč/m2 za 400 m2 pozemků 
v ceně dle znaleckého posudku 10 Kč/m2), 

-  p.p. č. 769 a 768/2 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 184 m2 ve spoluvlastnictví ML 
(5/6), Luby, Klatovy a VŠ (1/6), Klatovy za část p.p.č. 32/11 v k. ú. Sobětice o 
výměře cca 297 m2 ve vlastnictví města Klatovy (směna 184 m2 pozemků 
v nabídnuté ceně 25 Kč/m2 za 297 m2 pozemků v ceně dle znaleckého posudku 
15,50 Kč/m2), 

-  p.p. č. 778 a 780 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 1102 m2 ve vlastnictví JP, Luby, 
Klatovy za část p.p.č. 150/16 v k. ú. Kosmáčov o výměře cca 2755 m2 ve vlastnictví 
města Klatovy (směna 1102 m2 pozemků v nabídnuté ceně 25 Kč/m2 za 2755 m2 
pozemků v ceně dle znaleckého posudku 10 Kč/m2), 

-  p.p. č. 784, 787 a 783 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 1346 m2 ve vlastnictví GP,  
Luby, Klatovy za část p.p.č. 1089 v k. ú. Luby o výměře cca 3365 m2 ve vlastnictví 
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města Klatovy (směna 1346 m2 pozemků v nabídnuté ceně 25 Kč/m2 za 3365 m2 
pozemků v ceně dle znaleckého posudku 10 Kč/m2). 

 
6/ Rada města doporučila schválit finanční zajištění akce tak, že rozpočet akce na kapitole 

OŽP bude navýšen o 142 tis. Kč na zajištění projekčních prací a rozpočet akce na 
kapitole ORM bude schválen ve výši 200 tis. na zajištění výkupů pozemků a potřebných 
geometrických plánů.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                Pí Ing. J. Michálková 

 6) 
Bod č. 80/4 
1/ Rada města neschválila uzavření  Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 5/12/Sl ze dne  

2. 4. 2012, na projektovou dokumentaci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“, 
týkajícího se změny platebních podmínek. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 81/4 
Rada města schválila novelu Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2014, kterou se mění Pravidla 
pro povolování výkopů č. P1/2011, včetně příloh v předloženém znění. 
    Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
            pí Ing. D. Pleskotová 
  
Bod č. 82/4 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce dle §34 zákona č. 137/2006 Sb., formou jednacího řízení bez uveřejnění 
na akci: „Stavební úpravy čp. 148/I. Klatovy – oprava stropní konstrukce – 2. etapa “. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o přidělení veřejné 
zakázky firmě ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice, IČ: 45023140. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem    a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu  597 998,50 Kč bez 
  DPH, 723 578,20 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 83/4 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Oprava bazénové technologie venkovních 
bazénů – areál městských lázní Klatovy – I. etapa“.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Pyramida s.r.o., Domažlická 167, 318 00 
Plzeň, IČ: 49618997. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 908 988,00 Kč bez 
DPH, 5 939 875,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                
 
Bod č. 84/4 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
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stavební práce mimo režim zákona na akci „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 
2014“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190,  
339 01 Klatovy,  IČ: 45357307. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 658 527,70 Kč bez 
DPH, 6 846 818,60 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 85/4 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, ul. 5. května – 
vodovod a kanalizace“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
       
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    Pavel Vlček    

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 3. 2014 od 09.15 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                  Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek     Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Pavel Vlček     Ing. Jiří Kučera 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 3. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu. 
 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 4. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
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8/ Rada města uložila HO jednat s ŘSD ČR Plzeň o ukončení prací do 4. 7. 2014. 
 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 p. F. Kocfelda 
Bod č. 86/4 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Metropolitní síť Klatovy 
– III. etapa“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace 
+ zveřejněním na úřední desce a na internetových stránkách.  

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
       
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová    Eva Slabá    

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 3. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení  

Členové                                                                  Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž     Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek     Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková          Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                Eva Slabá 
Eva Slabá                                                   Ing. Jiří Kučera 
Ing. Rostislav Klemsa    Bc. Josef Kinský 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 3. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 4. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
Bod 87/4 
1/ Rada města vzala na vědomí návrh řešení dešťové kanalizace v Pihovicích v úseku 
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Pihovice - Chaloupky, souhlasila s jeho zařazením do zásobníku investičních akcí 
města. 

2/  Rada města uložila OŽP ve spolupráci s ORM zadat zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 88/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 3. 2. 2014. 
 
Bod č. 89/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 17. 2. 
 
Bod č. 90/4 
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na opravu střešní krytiny v objektu 
čp. 27/IV, Klatovy, Vídeňská ulice ve výši 21 508 Kč, vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupo 
Bod č. 91/4 
Rada města schválila Plán vodohospodářského fondu na rok 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

        p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 92/4 
Rada města vzala na vědomí informaci o Nabídce zvýhodněných služeb Komerční banky, 
a.s. pro zaměstnance města a souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Komerční 
bankou týkající se zvýhodněných služeb.  
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                 
Bod č. 93/4 
Rada města uložila OŽP a ORM ve spolupráci s HO, TSMK a OHK, s.r.o. zajistit 
vybudování 39 zpevněných  ploch pro kontejnery na separovaný odpad - Projekt bude 
financován z fondu odpadů. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
                 pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 94/4 
Rada města schválila opravy a údržbu pozemních komunikací pro r. 2014 dle předloženého 
návrhu. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 95/4 
Rada města schválila smlouvu o spolupráci při propagaci krátkodobých akcí na území 
města Klatov na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 9. 6. 2015 s firmou Ing. Vladimír Vácha, 
REKAP. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
 
 
 
 
Bod č. 96/4 
1/ Rada města Klatov vzala na vědomí zprávu ohledně organizace klatovské pouti  

v r. 2014. 



7 
 

2/ Rada města schválila uzavření smlouvy mezi městem Klatovy a panem Vlastimilem 
Lagronem na zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit 
114 695 Kč. 

3/ Rada města schválila poplatek na náměstí Míru dle vyhlášky města o místních 
poplatcích pro občerstvení ve výši 100 Kč/m2/den, poplatek na „Staročeském trhu ve 
výši 100 Kč/m2/den, poplatek prodeje vlastních výrobků spojený s ukázkou řemeslné 
výroby 50 Kč/m2/den a poplatek v Plánické ulici ve výši 100 Kč/m2/den. 

 Rada města schválila text poptávkového řízení na zajištění občerstvení. 
4/ Rada města uložila HO zajistit přípravu klatovské pouti v r. 2014 v termínu od 11. 7. 

Do 13. 7. 2014 včetně zajištění uzavírek všech potřebných komunikací včetně prostoru 
náměstí, odklonu dopravy, odklonu MHD i linkové dopravy, zajištění organizace trhů a 
následného úklidu, zajištění mobilních toalet na náměstí a v Plánické ulici, odvozu 
odpadu prostřednictvím TSMK a OHMK.  

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
 
Bod č. 97/4 
1/ Rada města schválila prodloužení platnosti povolení k umísťování reklamních stojanů do  

30. 6. 2019.  
2/ Rada města uložila HO jednat s DI Policie ČR o možném dopravním řešení - umístění 

předzahrádek na pěší zóně v ul. Randově a Kpt. Jaroše. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 98/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, 
konané dne 17. 2. 2014. 
 
Bod č. 99/4 
Rada města projednala zápis ze schůze komis pro výchovu, vzdělávání a sport, konané dne 
24. 2. 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace: 
a/ Konfederace politických vězňů Klatovy – žádost o dotaci na nákup kytic a věnců – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč, 
b/ Sbor dobrovolných hasičů Kydliny – žádost o dotaci na opravu stříkačky – rada města   

poskytnutí dotace neschválila, žádost předat na OVV, 
c/ TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu  - žádost o dotaci na dopravu mládeže – rada města 

rozhodla doplnit žádost o přesnější informace o dopravě, 
d/ Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. – žádost o dotaci na péči o 3 rodiny – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 
e/ Ulice – Agentura sociální práce, zapsané spolky – žádost o dotaci na zajištění služeb 

v Klatovech – rada města poskytnutí dotace neschválila, žádost předat na OSVZ, 
f/ Krystal, občanské sdružení – žádost o dotaci na pořádání výstav  - rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 
g/ TyfloCentrum Plzeň o.p.s. – žádost o dotaci na podporu služeb pro zrakově postižené – 

rada města poskytnutí dotace neschválila, žádost předat na OSVZ, 
h/ Hippokrates Klatovy – žádost o dotaci na stavbu rampy pro děti – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč, 
i/ Muzeum Šumavy Sušice – žádost o dotaci na rekonstrukci záchranné stanice – rada 

města poskytnutí dotace neschválila, 
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j/ Základní organizace Čs. Svazu ochránců přírody Spálené Pořičí – rada města poskytnutí 
dotace neschválila, 

k/ Nadace pro transplantaci kostní dřeně, žádost o dotaci na zajištění péče o nemocné 
občany – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 

l/ Mgr. Adam Viktora – žádost o dotaci na vydání obrazové monografie – rada města 
schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 

m/ TJ SOKOL Klatovy – žádost o dotaci na úhradu nájmu KD – rada města poskytnutí 
dotace neschválila a uložila MěKS jednat o výši nájmu v rámci své kompetence.    

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 
Bod č. 100/4 
Rada města rozhodla poskytnout Ing. Natalii Lukešové pro jejího syna Daniela Lukeše 
příspěvek ve výši 20 000 Kč na pořízení autosedačky, terapeutického stolku  
a rehabilitačních pomůcek a uložila kanceláři p. místostarosty uzavřít s žadatelkou 
příslušnou smlouvu. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
Bod č. 101/4 
Rada města schválila podání žádosti MěKS v Klatovech na akci „Dechovky 2014 do 
Programu podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2014“, případné přijetí dotace a její 
vypořádání. 
        Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 102/4 
Rada města schválila zvýšení kapacity ŠD ze 120 na 180 žáků na Základní škole Klatovy, 
Tolstého 765. 
 
Bod č. 103/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konané dne  
3. 2. 2014. 
 
Bod č. 104/4 
Rada města projednal zápis č. 2/14 z jednání bytové komise ze dne 19. 2. 2014 s přijala 
následující závěry: 
k bodu 2.1. – schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,  

Niederleho s p. MP na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, 

Palackého s p. KW na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s pí LK na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 
k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy, 

Plánická s pí JŠ na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70 Kč/m2,  
k bodu 2.5. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na adrese Klatovy, 

Plánická s pí RŽ na dobu určitou 3 měsíců, nájemné 70 Kč/m2,  
k bodu 2.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Masarykova s pí HN na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 
k bodu 2.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, 

Masarykova s pí ZK na dobu určitou 3 měsíce, nájemné 46,45 Kč/m2, 
k bodu 2.8. - vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu k bytům nájemců: BA, 

Klatovy, MJ, Klatovy, VJ, VH, Klatovy,  
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k bodu 2.9. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Za 
Beránkem s pí MJ na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 

k bodu 3.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k btu č. 3, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Koldinova s p. MR, bytem Pod Nemocnicí, Klatovy, na dobu 
určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 

k bodu 3.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 1+2 
s příslušenstvím, Klatovy, Vrbova s pí IN, bytem Plzeňská, Klatovy na 
dobu určitou 12 kalendářních měsíců 70 Kč/m2, 

k bodu 3.3. -  odložila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat A, 1+3 s příslušenstvím, 
Klatovy, Rozvoj a uložila SNK prověřit bytovou záležitost pí J a MR, 
bytem Divadelní, 

k bodu 3.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 0+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí AM, bytem U Slunce, 
Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření 
smlouvy o finančním vyrovná na částku 50 000 Kč, 

k bodu 3.5. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 214, kat. A, 0+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MM, bytem Dešenice, 
Nýrsko, nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření 
smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč,     

k bodu 3.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 609, kat. A, 0+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí MH, bytem Čachrov,  
Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2 na dobu neurčitou za podmínky uzavření 
smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč, 

k bodu 3.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, kat. A, 0+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí JF, bytem Vrhaveč, 
Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření 
smlouvy o finančním vyrovnání na částku 60 000 Kč, 

k bodu 4.1. - rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného  
pí AV, bytem Klatovy, Vrbova, 

k bodu 5.1. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy, 
Vančurova s pí LK, s p. MK a s p. JD na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 
70 Kč/m2, 

k bodu 5.2. - souhlasila s vybudováním vrátnice v buňce č. 6 ubytovny Zahradní 743/III, 
Klatovy, 

k bodu 5.3. - rozhodla o demolici budovy čp. 299/II Gorkého ul. a uložila SNK a ORM 
zajistit potřebné kroky,  

k bodu 5.4. - schválila Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví města Klatovy, a Pravidla  
o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů ve 
vlastnictví města Klatovy s platností od 1. března 2014. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 105/4 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSMK na 
rekonstrukci oplocení letních lázní. 
       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č. 106/4 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Klatovy, zastoupeným 
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 
Praha 4 (obchodník). 
Předmět smlouvy: dodávka elektřiny v napěťové hladině NN - Hřbitovní 135, Klatovy – 
poř. č. 53. 
 
Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník)  
a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (provozovatel DS). 
Předmět smlouvy: připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě - Hřbitovní 135, 
Klatovy – poř. č. 54. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1045 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 55. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1048 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 56. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1049 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 57. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1050 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 58. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1051 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 59. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1044 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
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v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 60. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 240 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Změna: změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v roce 
1998 - část III odst. 4 – poř. č. 61. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městským kulturním střediskem 
Klatovy, zastoupeným ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou (pronajímatel) a M&P 
CATERING s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, zastoupenou jednatelem 
Martinem Maškem (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytové prostory pro účely restauračního provozu - budova čp. 767, 
Domažlická ulice v Klatovech – poř. č. 62. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Klatovskou 
teplárnou a.s., zastoupenou ing. Martinem Křížem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: přeložka STL přípojky plynovodu v délce cca 50 m v pozemcích 
č. 1971/1 a 1971/4 v k.ú. Klatovy – poř. č. 63. 
 
Smlouva č. 1/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a Stavebním bytovým družstvem v Klatovech, Bezručova 617, zastoupeným Josefem 
Šťastou (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy: pp.č. 1386/5 v k.ú. Klatovy (sídliště Pod Hůrkou) – 
poř. č. 64. 
 
 
 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a CNCWORKING s.r.o., 
Bolešiny 65, zastoupenou jednatelem Lukášem Matějkou (budoucí kupující). 
Změna: čl. I, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V – poř. č. 65. 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a darovací mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Vlastou 
Hoffmannovou, Suvorovova 600, Klatovy (budoucí kupující). 
Změna: čl. I, čl. II, čl. III – poř. č. 66. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Petrem Sklenářem, Pod 
Hůrkou 552, Klatovy (budoucí kupující). 
Změna: čl. I, čl. II, čl. III, čl. V – poř. č. 67. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Petrem Bartlem, Tolstého 439, Klatovy 
(budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 4215 v k.ú. Klatovy- poř. č. 68. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a BK Klatovy, Voříškova 715, zastoupeným předsedou  
Ing. Stanislavem Křiváčkem (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 316/6, 4401/2, 4405/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 70. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, 
Praha 2, zastoupenou jednatelem ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury - 2 ks 
mikrotrubiček a 2 ks optických vláken - Plánické předměstí, Klatovy – poř. č. 71. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným  
Ing. Zdeňkem Kuťákem (vlastník). 
Předmět smlouvy: realizace stavby „Klatovy - ul. 5 května, vodovod a kanalizace“ –  
poř. č. 72. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Společenstvím domu 332, 333/IV v Klatovech, zastoupeným 
Janem Vízkem (dárce). 
Předmět smlouvy: stavba kanalizační stoky A-H-1-1 uložené v pp.č. 447/4, 3409/29  
a 3422/35 v k.ú. Klatovy v délce 51,3 bm – poř. č. 73. 
 
Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Janem Švecem, Tolstého 720, Klatovy. 
Předmět smlouvy: pp.č. 299/2 a 299/3 v k.ú. Klatovy do vlastnictví města Klatovy  
a pp.č. 3408/9 v k.ú. Klatovy do vlastnictví J. Švece. 
Směna pozemků je bez finančního doplatku – poř. č. 74. 
 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Doc. PhDr. Janem Wiendlem, Ph.D., B. Němcové 163, Klatovy 
(kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č 1148/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 75. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a STAFIN 
a.s., Ed. Beneše 540/31, Plzeň, zastoupenou Janem Rousem (budoucí kupující). 
Změna: čl. III odst. 4 – poř. č. 76. 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a STAFIN a.s., Ed. Beneše 540/31, Plzeň, zastoupenou Janem Rousem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: technická infrastruktura - komunikace a zpevněné plochy, veřejná zeleň, 
kanalizační řad, veřejné osvětlení - stp.č. 6527 v k.ú. Klatovy – poř. č. 77. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a TJ Start Luby, Luby 282, zastoupenou ing. Radkem 
Pikhartem (vypůjčitel). 
Změna: čl. 4 odst. 2 - nové znění – poř. č. 78. 
 
Smlouva o úpravě pozemku a souhlasu se vstupem na pozemek mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Ivou Rodovou  
a Pavlem Rodou; Ivou Kubšovou a Stanislavem Kubšem; Ing. Danielou Pleskotovou a  
Ing. Evženem Pleskotem (investor). 
Předmět smlouvy: souhlas se vstupem na pozemky pp.č. 139/8 a 139/10 v k.ú. Točník 
v rámci akce „Točník - technická infrastruktura pro výstavbu RD - SO komunikace“ –  
poř. č. 79. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a STAFIN a.s., Ed. Beneše 540/31, Plzeň, zastoupenou Janem 
Rousem (kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 6527, pp.č. 1465/29 v k.ú. Klatovy – poř. č. 80. 
 
Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a Ministerstvem obrany ČR. 
Předmět smlouvy: pozemek č. 4230/1, 4230/2, 4251, 4252 v k.ú. Klatovy – poř. č. 81. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Pyramida s.r.o., Domažlická 167, Plzeň, zastoupenou jednatelem 
Jiřím Vítkem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava bazénové technologie 
venkovních bazénů - areál městských lázní Klatovy - I. etapa“ – poř. č. 82. 
 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice, zastoupenou 
jednatelem Jiřím Podskalským (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Stavební úpravy čp. 148/I, Klatovy - 
oprava stropní konstrukce - 2. etapa“ – poř. č. 83. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na 
kulturní centrum“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., K Letišti 893, Klatovy, 
zastoupenou jednatelkou Jitkou Dvořákovou (zhotovitel). 
Změna: čl. 5.2 Cena díla – poř. č. 84. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Ing. Janem Spěváčkem - šindelové střechy, Čermná 6, Hrádek  
u Sušice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Výměna šindelové krytiny - bašta 
Hifiklub Klatovy“ – poř. č. 85. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 4/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou  
Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a DZ, Pod Koníčky, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 421 (jednotka č. 421/4), Koldinova ulice, Klatovy – poř. č. 86 
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Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 5/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou  
Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a společností Drůbežářský závod Klatovy a.s., 
zastoupenou Davidem Bednářem (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 155, Pražská ulice, Klatovy – poř. č. 87. 
 
Bod č. 107/4 
Rada města schválila Pošumavskému auto moto klubu Klatovy v AČR užití znaku města 
Klatov při akci 49. Rallye Šumava Klatovy a 23. Historic Vltava Rallye. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č. 108/4 
Rada města neschválila finanční příspěvek na činnost Domovu pro seniory Kaplice. 
 
Bod č. 109/4 
Rada města vzala na vědomí informaci o možné spolupráci Klubu přátel Klatovska  
s Městským kulturním střediskem Klatovy při Klatovských divadelních slavnostech 2014. 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 110/5 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 111/5 
Rada města v působnosti valné hromady obchodních společností projednala rozbory 
činnosti a hospodaření společností za rok 2013 – Správy nemovitostí Klatovy s.r.o., 
Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o., Lesů města Klatov s.r.o. s tím, že závěry 
z projednání budou uvedeny v samostatných rozhodnutích. 
 
Bod č. 112/5 
1. Rada města doporučila ZM revokovat UZM ze dne 26. 3. 2013 a schválit prodej 

pozemku č. 4386 o výměře 17 m2 v k. ú. Klatovy majitelům sousedních nemovitostí 
manželům Ing. J a Ing. JP, Lužany, ve stávajícím stavu za kupní cenu dle ZP obvyklou 
500 Kč/m2, celkem 8 500 Kč a úhrady všech nákladů spojených s převodem kupujícími. 

 
2. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod obecního pozemku č. 450/3  

o výměře 374 m2 v k.ú. Klatovy do vlastnictví Plzeňského kraje. 
 
3. Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne 10. 9. 201 tak, že v kupní smlouvě 

nebude sjednáno právo věcného břemene (služebnosti) přístupu do objektu čp. 124/V, 
zapsané do katastru nemovitosti, právo bude sjednáno pouze smluvním ujednáním.  

 
4. Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM ze dne 17. 12. 2014 a zamítnout 

prodej části obecního pozemku č. 1397/2 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Klatovy pro stavbu 
řadové garáže výběrovým řízením s vyvolávací cenou 800 Kč/m2, celkem cca  
14 400 Kč. 

 
5. Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 4205 o výměře 16891 m2  

v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy za cenu 246,25 Kč/m2, celkem tedy za  
4 159 409 Kč plus DPH firmě BERGER BETON spol. s r.o., zast. Erwinem Gesslem, 
jednatelem. Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí smlouvě kupní s podmínkou 
úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny – 1 386 470 Kč plus DPH v platné výši před 
podpisem této smlouvy. 

 
6. a/  Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 4238 (dle GP č. 5866-  
  362/2013 se jedná o parcelu st.p.č.6535) pod trafostanicí v průmyslové zóně Pod 

Borem o výměře 34 m2 za cenu smluvní 500 Kč/m2, celkem cca 17 000 Kč + DPH 
firmě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, s termínem uzavření po 
realizaci přeložky kabelů a jejich geometrickém zaměření.  

 
 

USNESENÍ č. 5 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. 3. 2014 
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b/ Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku p.č. 4238 (dle GP č. 5866-362/2013 

se jedná o parcelu st.p.č.6535) pod trafostanicí v průmyslové zóně Pod Borem  
o výměře 34 m2 firmě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 
smluvní 850 Kč/rok + DPH, zpětně od 1. 1. 2011 do doby uzavření kupní smlouvy.  

 
7. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení tříleté lhůty k dokončení výstavby 

sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní s LS Profi auto s.r.o., Dragounská 130, 
339 01 Klatovy o jeden rok, tj. do 25. 5. 2015. Dokončením se rozumí vydání 
kolaudačního souhlasu. Pokud budoucí kupující tento prodloužený termín nedodrží, je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
8. Rada města doporučila ZM schválit prodej hrobového zařízení č. 135a, odd. I. na 

hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech manželům Ing. M a VS, Klatovy III za smluvní cenu 
32 000 Kč. 

 
9. Rada města doporučila revokaci UZM ze dne 10. 9. 2013 a schválit výkup pozemků do 

majetku města za smluvní cenu 40 Kč/m2, celkem 804 640 Kč: 
-  poz. č. 2460/2 dle PK o výměře 3 718 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Ing. VŘ, 

Klatovy.  
-  poz. č. 2475 + 2471 dle PK o výměře 16 398 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví AD, 

Klatovy.  
 

10. Rada města projednala výkup pp. č. 910/1 o výměře 1 287 m2 v k. ú. Luby za cenu 
smluvní 350 Kč/m2, celkem 450 450 Kč od J a Mgr. MH, Luby, 339 01 Klatovy do 
majetku města. Vyžádala si stanovisko ředitele Lesů města Klatovy s.r.o. a uložila ORM 
opakovaně jednat o ceně pozemku. 

 
11. Rada města doporučila ZM schválit výkup stavební parcely č. 114 včetně stavby 

autobusové zastávky, pozemkové parcely č. 106/29, 265/8 a části 106/13 vše v k.ú. Otín 
u Točníku o celkové výměře cca 950 m2 od společnosti XAVERgen, a.s. Žižkova 
262/12, 251 01 Praha, za celkovou smluvní cenu 139 500 Kč. 
 

12. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod  pp. č. 811/56, 811/57, 811/58, 
811/59, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 
1221/11, 1221/12, 1221/13 o výměře 2254 m2 v k. ú. Luby do majetku města od ČR – 
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 – Nusle. 

 
13. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části pp.č. 3715/5 a stp.č. 253/1 

(dle GP č. 5886-51/2013 se jedná o pp.č. 3715/5, 3715/9 a 6717) v k.ú. Klatovy o 
celkové výměře 475 m2 do majetku města od České správy sociálního zabezpečení, 
Křížová 25, Praha 5. 

 
14. a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„Klatovy,Airweb, U Čedíku optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č. 3225/32, 
3225/10, 3225/31, 3682/5, 3682/6, 3685/1, 3687/1, 3704/1, 3682/3, 3682/7, 3204/113, 
3204/59, 3204/112, 3225/25, 3225/22, 3225/19, 3221/23 v k.ú. Klatovy dle 
předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 11. 2. 2014 a 
s podmínkou uložení další chráničky pro město. 
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b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 

k zásahu do „chráněné komunikace“ v ulici U Čedíku na pp.č. 3682/6, 3225/31  
a 3204/112 v k.ú. Klatovy za účelem uložení chráničky HDPE s podmínkami 
hospodářského odboru MěÚ. 

 
c/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm, vč. 

příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města od společnosti 
Airweb, spol. s r.o. Praha v obecních pozemcích pp.č. 3225/32, 3225/10, 3225/31, 
3682/5, 3682/6, 3685/1, 3687/1, 3704/1, 3682/3, 3682/7, 3204/113, 3204/59, 
3204/112, 3225/25, 3225/22, 3225/19, 3221/23 v k.ú. Klatovy v rámci akce: 
„Klatovy, Airweb, U Čedíku – optický kabel“. 
 

15. a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:  
„Klatovy, ulice Kvapilova, Cibulkova – stavební úpravy NTL plynovodu  
a přípojek“  v obecních pozemcích pp.č. 1388/1, 1395/4 a 3540 v k.ú. Klatovy dle 
předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 5. 2. 2014. 

 
b/  Rada města rozhodla o ponechání nefunkčního NTL plynovodu a přípojek 

v obecních pozemcích, jejich zaměření jako „nefunkční, resp. rezervní síť“   
a předání městu: 
- pp.č. 3540 v k.ú. Klatovy – části chodníku v délce cca 47 m v Kvapilově ulici 

(mezi domy čp. 595-596/III) z důvodu velkého množství sítí uložených nad 
plynovodem, nevhodné vzdálenosti NTP od lampy VO a nedodržení vzdálenosti 
od oplocení zahrad uvedených domů, 

- pp.č. 1388/1 v k.ú. Klatovy – podél řadových garáží mezi ulicemi Kvapilova – 
Družstevní (v proluce mezi řadovými garážemi a zahradami rodinných domů) 
v délce cca 150 m z důvodu uloženého kabelu NN nad plynovodem, 

- pp.č. 3450 v k.ú. Klatovy - 6 ks přípojek v komunikaci v ulici Kvapilova z důvodu 
zabránění porušení stávajícího povrchu komunikace, 

- u křižovatky ulic Cibulkova – Kvapilova z důvodu zabránění porušení stávajícího 
povrchu komunikace. 

 
c/   Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 

k zásahu do „chráněné komunikace“ - části chodníku v ul. Kvapilova na pp.č. 3540 
v k.ú. Klatovy za účelem rekonstrukce NTL plynovodu, s podmínkami 
hospodářského odboru MěÚ. 

 
16.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na akci: 

„Klatovy, Domažlická čp. 906 – NT přípojka plynu“ v obecním pozemku pp.č. 
4002/1 v k.ú. Klatovy dle předložené situace a s podmínkami hospodářského odboru 
MěÚ. 

 
17. a/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„Klatovy,, Janovická – přeložka kabelu VN“ v obecních pozemcích pp.č. 965/10, 
965/11, 967/1 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského 
odboru MěÚ a s podmínkou vyjmutí nefunkčního kabelu z obecního pozemku č. 
967/1 v k.ú. Klatovy. 

 
 



4 
 

 
b/  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 

k zásahu do „chráněné komunikace“ v ulici Zahradní na pp.č. 965/10, 965/11, 967/1 
v k.ú. Klatov z důvodu přeložky kabelu 22 kV podmínkami hospodářského odboru 
MěÚ. 

 
18.   Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění pro 

povolování výkopů spočívající v termínu realizace výkopových prací spojených 
s dokončením akce „Klatovy, Airweb, u nemocnice – optický kabel“ a souhlasí 
s provedením výkopových prací v zeleni v pp.č. 3582/1, 3405/7, 3966 a 3405/11 
v k.ú. Klatovy v termínu od 19. 3. 2014 za vhodných klimatických podmínek, které 
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu veřejné zeleně po výkopech. 

 
19.   Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce 

a.s.. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v kú Klatovy – umístění, přístup  
k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN a umístění  
1 ks kabelové skříně v pilíři pro akci „Klatovy, Dukelská ul. – přemístění pilíře“ –  
v pp. č. 227 a 229 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 64 bm za 
jednorázovou úhradu dle aktuálního platného ceníku (v současné době   
cca 13 300 Kč + DPH v platné výši). 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 113/5 
Rada města doporučila ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických úspor 
metodou EPC v objektech města Klatovy“, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem a 
firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu 
plnění dle varianty  A/ – včetně vzduchotechniky v KD. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 114/5 
1/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Stavební úpravy technologie 

 SCZT Klatovy, Podhůrčí - I. etapa“ v období 04/2014 – 08/2014 s celkovými 
 předpokládanými náklady ve výši 12 600 000 Kč s tím, že město Klatovy má 

 k dispozici příslib poskytnutí dotace ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů ve 
formě Registračního listu. 

2/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2014, 
fondu tepelného hospodářství. 

3/  Rada města uložila ORM předložit RM a ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí 
dotace po jejím obdržení ze strany SFŽP.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 115/5     
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“. 
2/ Rada města doporučila ZM schválit finanční prostředky ve výši 100 000 Kč na 

dokončení projekčních prací na stavbu „Poldr na Mochtínském potoce“.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                           pí Ing. J. Michálková 
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Bod č. 116/5 
Rada města projednala návrh změny Přílohy č. 3 – Pravidla pro povolování výkopů č. 
P1/2011 v platném znění a rozhodla tento úkon stáhnout z jednání RM a uložila ORM 
upravit návrh změny dle diskuse a předložit na jednání RM dne 1. 4. 2014. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 117/5 
1/ Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu určeného ke 

spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „ Luby - Za Tatranem-rekonstrukce MK“   
s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 4 556 460 Kč vč. DPH a doporučila 
schválit finanční krytí z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 4 556 460 Kč vč. DPH. 

2/ Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu určeného ke 
spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „Rekonstrukce místních komunikací v obci 
Štěpánovice“ s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 15 888 403 Kč vč. DPH  
a doporučila schválit finanční krytí z rozpočtu města v roce 2015 s částkou  
15 888 403 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 118/5 
1/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí investiční dotace na akci „Rozšíření MK 

Kydliny“ od Plzeňského kraje ve výši 130 000 Kč. 
2/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci akce „Rozšíření MK Kydliny“ v roce 2014 

a její zařazení do rozpočtu s částkou 715 000 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 119/5 
Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí 
dotace ze SFŽP k projektu s názvem: „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“  
v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 120/5 
1/ Rada města uložila ORM zajistit podání žádostí o podporu z OPŽP k projektům:  

a/ zateplení MŠ Karafiátová, 
b/ zateplení MŠ Koldinova, 
c/ zateplení MŠ Podhůrecká, 
d/ zateplení ZŠ Plánická 208/I 

s tím, že RM bude dne 15. 4. 2014 podána podrobná informace o financování projektů. 
2/ Rada města uložila ORM prověřit možnost zateplení objektu čp. 58/I včetně finančních 

nákladů a o výsledku podat zprávu na jednání RM dne 1. 4. 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 121/5 
1/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 

následné rozdělení takto: 
     a/   49 tis. Kč na akci Oprava komínových těles čp. 63/I Klatovy, 
     b/ 111 tis. Kč na akci Oprava fasády čp. 66/I Klatovy, 
     c/   23 tis. Kč na akci Nátěr šindelové střechy čp. 174/I Klatovy. 



6 
 

 
2/ Rada města doporučila schválit realizaci akcí v roce 2014 a jejich zařazení do rozpočtu 

města: 
     a/ Oprava komínových těles čp. 63/I Klatovy s celkovými náklady 119 tis. Kč,  
     b/ Oprava fasády čp. 66/I Klatovy s celkovými náklady 267 tis. Kč.      
3/ Rada města schválila uzavření smluv o dílo s jednotlivými dodavateli dle návrhu po 

schválení realizace akcí v ZM 25. 3. 2014; smlouvy jsou předloženy v seznamu smluv. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 122/5 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona na akci „Pavilon skla Klatovy - expozice“. Rada města se 
ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 
kterou je nabídka uchazeče LOTECH Design s.r.o., Zlatnická 6, 110 00 Praha 1,             
IČ: 64941612 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
     způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 308 396,50 Kč bez  
     DPH, 4 003 159,77 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 123/5 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Vavřík stavby s.r.o., Příkosice 151, 338 43 

Mirošov, IČ: 29121957 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Sobětice – propojovací komunikace silnice 
I/22 Sobětice – Lažánky“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách (chybně naceněná rezerva ve výkazu výměr). 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 
Strakonice, IČ: 26018055 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Sobětice – propojovací komunikace silnice 
I/22 Sobětice – Lažánky“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách (chybně naceněná rezerva ve výkazu výměr, nulové položky 
ve výkaze výměr, neoprávněný zásah do výkazu výměr). 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Společnost Sobětice-Lažánky (vedoucí: 
HABAU CZ s.r.o.), Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338  
z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 
137/2006 Sb. „Sobětice – propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice – Lažánky“ 
z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
(chybně naceněná rezerva ve výkazu výměr, nulové položky ve výkaze výměr, 
neoprávněný zásah do výkazu výměr). 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 48035599 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Sobětice – 
propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice – Lažánky“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách (chybně naceněná rezerva ve výkazu 
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výměr). 
 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
5/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Sobětice – propojovací 
komunikace silnice I/22 Sobětice - Lažánky“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 
Teplice, IČ: 40233308. 

 
6/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
     způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 9 789 968,95 Kč bez  
     DPH, 11 845 862,43 Kč vč. DPH. 
 
7/  Rada města uložila HO prověřit možnost zajištění dodavatelského stavebního dozoru. 

      
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 124/5 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchu 
komunikací v Klatovech a Soběticích“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    František Kocfelda   

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 7. 4. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro. 

 
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek                                                             Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal  

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 4. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 15. 4. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 125/5 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/30/2013/Sl ze 

dne 12. 8. 2013, uzavřené mezi městem Klatovy a společností PRIMA, a.s. Strakonice 
na akci „Stavební úpravy – ubytovna č.p. 743/III Klatovy“; předmětem dodatku je 
změna  - rozšíření seznamu subdodavatelů. Dodatek je předložen v seznamu smluv.  

2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 126/5 
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/25/2013/Kč 
  ze dne 31. 7. 2013, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ALDAST s.r.o., 
  Strakonice na akci „Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu Klatovy“ předmětem 

dodatku je změna seznamu subdodavatelů.  Dodatek je předložen v seznamu smluv. 
2/ Rada města ukládá ORM uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 127/5 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 3. 3. 2014. 
 
Bod č. 128/5 
1/  Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města Klatovy 

a zřízených organizací města za rok 2013 a uložila vedoucím odborů a ředitelům 
příspěvkových organizací tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 

2/ Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2013 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  
znění pozdějších předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku 
hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 dle Přílohy č. 2 

3/ Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat 
závěrečný účet města za rok 2013 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise 
rady města a finančního výboru zastupitelstva města s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města  
a to bez výhrad. 

4/ Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b/ 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města  
Klatovy sestavenou k 31.12.2013  a schválit převod dosaženého výsledku hospodaření 
v hlavní činnosti ve výši 41 214 683,94 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření 
minulých let a v činnosti hospodářské ve výši 5 943 815,84 Kč na analytický účet 
419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části na účet 432 – Výsledek 
hospodaření minulých let. 

5/  Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým 
auditorem Ing. Janem Nozarem. 

      Zodpovídá: vedoucí odborů 
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               ředitelé příspěvkových organizací 
Bod č. 129/5 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2014. 
 
Bod č. 130/5 
1/ Rada města doporučila ZM vzít na vědomí zakládací smlouvu, stanovy a organizační 

řád zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty. 
2/ Rada města schválila: 

a/ žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty, 
b/ členství města Klatov v Asociaci měst pro cyklisty, 
c/ delegování p. Františka Kocfeldy, vedoucího HO MěÚ Klatovy a náhradníka  

Bc. Luboše Broukala, technika HO MěÚ Klatovy, při zastupování města Klatovy na 
všech valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty, 

d/ uhrazení částky ve výši 10 000 Kč ročně na uhrazení členského příspěvku Asociace 
měst pro cyklisty. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
Bod č. 131/5 
1/ Rada města doporučila ZM schválit návrh výběrové komise poskytnout půjčku z Fondu 

RB XLI. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 495 000 Kč. 
2/  Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XLI. kolo 

půjček z Fondu RB po schválení ZM. 
3/  Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí půjček po schválení 

ZM. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 132/5 
1/ Rada města schválila znění návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování půjček 

z fondu rozvoje bydlení – XLII. kolo. 
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto 

zveřejnit v místním tisku. 
3/  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise – za HO p. Kocfeldu, za FO 
pí Ing. Chalupovou. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                 pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 133/5 
Rada města vzala na vědomí zápis z grantové komise konané dne 12. 3. 2014 a uložila 
kanceláři místostarosty uzavřít s žadatelem příslušné smlouvy. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 134/5 
Rada města vzala na vědomí přehled plánovaných projektů Zdravého města Klatovy na rok 
2014. 
        
Bod č. 135/5 
Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se ruší 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, 1. Cenová mapa stavebních pozemků města Klatov.  
       Zodpovídá: pí Mg. S. Sejpková 
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Bod č. 136/5 
Rada města projednala zprávu SNK Klatov, s.r.o. a k jednotlivým bodům přijala následující 
závěry: 
k bodu 1/  doporučila ZM využít předkupního práva a odkoupit bytovou jednotku č. 8/391, 

Masarykova 391/II, Klatovy, 
k bodu 2/ doporučila ZM schválit návrh k Zásadám prodeje bytového fondu z majetku 

města Klatov v předloženém rozsahu, 
k bodu 3.1 a/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 2+kk 

s příslušenstvím,  Klatovy, Denisova, s pí JR, na dobu určitou 12 kalendářních 
měsíců, nájemné 70 Kč/m2, s podmínkou uzavření dohody o ukončení nájmu 
bytu č. 8, Denisova 148/I, 
b/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 kat. A, 1+3 s příslušenstvím, 
Klatovy, s p. MSa pí IS, bytem Klatovy na dobu určitou 12 kalendářních 
měsíců, nájemné 70 Kč/m2. 

Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 137/5  
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a BOWLE 09 - 1. pétanque klub Klatovy, zastoupeným Karlem Václavem 
Vondráčkem. 
Předmět smlouvy: příspěvek ve výši 25 000,- Kč na akce a činnost klubu v roce 2014 – poř. 
č. 88. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a F a AČ, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 420/25 v k.ú. Luby- poř. č. 89. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a MŘ, Vícenice  (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 316/9 v k.ú. Vícenice u Klatov – poř. č. 90. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a MW, Štěpánovice a JB, 
Štěpánovice (budoucí povinné). 
Předmět smlouvy: pp.č. 36/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - uložení napojení vedení 
veřejného osvětlení, umístění sloupu a vymezení ochranného pásma včetně práva přístupu. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2025 – poř. č. 91. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě pozemku a souhlas se vstupem na pozemek mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a MW, 
Štěpánovice (vlastník). 
Změna: doplnění čl. II - souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce MK Štěpánovice“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2024 – poř. č. 92. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě pozemku a souhlas se vstupem na pozemek mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a ZS, Klatovy 
(vlastník). 
Změna: doplnění čl. II - souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce MK Štěpánovice“. 



11 
 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2024- poř. č. 93. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě pozemku a souhlas se vstupem na pozemek mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a VT,  Klatovy 
(vlastník). 
 
Změna: doplnění čl. II - souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce MK Štěpánovice“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2024 – poř. č. 94. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě pozemku a souhlas se vstupem na pozemek mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a VYTECO, 
spol. s r.o., Luby 256, zastoupenou jednatelem ing. Liborem Bergerem (vlastník). 
Změna: doplnění čl. II - souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce MK Štěpánovice“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2024 – poř. č. 95. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Bohumírem Kopeckým, Plzeňská 686, Klatovy 
(umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny Lovci rytmů na akci Zahájení turistické sezóny 
v Klatovech (nám. Míru) dne 3. 5. 2014 – poř. č. 96. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Mgr. Marcelem Hronem, akad. sochařem a restaurátorem, 
Rokycany (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: restaurování kamenného vstupního portálu radnice v Klatovech čp. 66/I, 
nám. Míru- poř. č. 97. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy - ubytovna čp. 743/II, Klatovy“ 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a PRIMA, a.s., Strakonice, zastoupenou ing. Stanislavem Bočánkem (zhotovitel). 
Změna: doplnění subdodavatelů – poř. č. 98. 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a LETECH design spol. s r.o., Praha, zastoupenou jednatelem ing. 
arch. Tomášem Kulíkem (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a instalace vybavení pro Pavilon skla – expozice- poř. č. 99. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s., zastoupenou ing. Ladislavem Koláčným 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2014“ – poř. č. 100. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., Klatovy, zastoupenou 
jednatelkou Jitkou Dvořákovou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava soklové a přízemní části 
fasády objektu čp. 66/I, Klatovy“ – poř. č. 101. 
 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
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Salvetrem (objednatel) a Ing. Janem Spěváčkem - šindelové střechy, Čermná 6, Hrádek u 
Sušice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Nátěr šindelové střechy čp. 174/I, 
Klatovy“ – poř. č. 102. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a PARECO s.r.o., Praha, zastoupenou jednatelem Pavlem 
Řečinským (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava komínových těles čp. 63/I, 
Klatovy“ – poř. č. 103. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Zimním stadionem Klatovy, o.p.s. (vypůjčitel). 
Změna: nové znění článku VII odst. 1 - smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 
2028 – poř. č. 104. 
 
Smlouva č. 2/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a PŽ, 
Pihovice (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3636/1 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 105.  
 
Smlouva č. 3/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
RW, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 184/16 v k.ú. Štěpánovice u Klatov. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 106.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupenou ing. Pavlem 
Auingerem (prodávající). 
Předmět smlouvy: úplatný převod (11 940,- Kč bez DPH) movitých věcí - potrubí z oceli - 
Tyršova ulice – poř. č. 107. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným ing. 
Zdeňkem Kuťákem (vlastník). 
Předmět smlouvy: souhlas s realizací projektu a umístěním inženýrských sítí - dešťové 
kanalizace, revizní šachty a kabelu VO v rámci stavby „Rekonstrukce MK směr Točník 
v obci Štěpánovice“ - parc. č. 449/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 108. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 6/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a LL, Strážov (nájemce). 
Předmět nájmu: budova čp. 9 ve Vídeňské ulici v Klatovech. 
Účel nájmu: dílna na drobnou montáž modelů. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 109 
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Bod č. 138/5 
Rada města projednala zápis z nebytové komise a k jednotlivým bodům přijala následující 
závěry: 
1/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 793/II s p. JZ na dobu od 

1. 5. 2014 do 31. 10. 2014, 
2/ vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytového prostoru v 6/IV p. MJ a snížení nájmu 

neschválila, 
3/ vzala na vědomí výpověď z nájmu garáže Pod Valy p. MK. 

Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 139/5 
Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s p. KK na nebytový prostor v Pražské 
ulici čp, Klatovy I. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 140/5 
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy podání žádosti projektu „Nenech 
si ubližovat“ v programu PK Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2014. 
        Zodpovídá: ředitelka školy 
Bod č. 141/5 
Rada města schválila vyplacení finančního příspěvku ze Zlatého fondu: 
a/ Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Královák, na akce pořádané k 100. výročí od 

založení prvního skautského oddílu v našem městě, ve výši 150 000 Kč, 
b/ BK Klatovy, na akce pořádané BK Klatovy v roce 2014 ve spolupráci s Městem Klatovy, 

ve výši 200 000 Kč, 
c/ Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy, na XXI. Mezinárodní folklorní festival ve 

výši 150 000 Kč. 
Rada města uložila právničce města uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu. 
        Zodpovídá: pí Mgr. S.Sejpková  
Bod č. 142/5 
Rada města schválila vyplacení mimořádné dotace ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 na 
krajské kolo „Sportovních her mládeže“ ve výši 15 000 Kč. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty uzavřít s žadatelem příslušnou smlouvu. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
Bod č. 143/5 
Rada města neschválila Klubu českých turistů užití znaku města Klatov podle § 34a, odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na propagační materiál při akci 
Klatovský karafiát a doporučil žadateli použít k propagaci logo města Klatov. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
Bod č. 144/5 
Rada města vzala na vědomí žádost p. LK o užití loga města Klatov na výstavní panely 
k festivalu uměleckého přednesu, divadla poezie a pohybového divadla. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 145/6 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 146/6 
1/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasí 

s výkopem a uložením kanalizační přípojky pro akci „Tajanov – kanalizační přípojka 
z objektu SDH“ do chráněné komunikace (chodníku) na pp.č.370/16, 370/17, 370/38, 
370/39, 1199/3 a stp.č. 30/2 v k.ú. Tajanov u Tupadel. 

 
2/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu a přípojek pro akci „Klatovy, 
Horažďovické předměstí, IV. etapa, STL plynovod a přípojky“ – v pp. č. 3197/197, 
3197/198, 4242/327 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 528 bm plynovodu za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 105 600 Kč 
+ DPH v platné výši).  

 
3/ Rada města rozhodla o povolení výjimky a souhlasí s realizací části akce „Stavební 

úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu Klatovy, ul. Šmeralova, Maškova, Žižkova“ v 
místech, kde bude NTL plynovod uložen mimo stávající trasu bez uzavření Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu časové koordinace opravy 
plynovodů a rekonstrukce povrchů. Na akci bude po realizaci uzavřena vlastní Smlouva 
o zřízení věcného břemene, a to nejpozději do konce června 2015. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 147/6 
Rada města schválila změnu Přílohy č. 3 Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011, 
v platném znění. 
       Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
                pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 148/6 
a/ Zrušení výběrového řízení 
1/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Metropolitní síť Klatovy – III. etapa“. 
 
b/ Vyhlášení nového výběrového řízení 
2/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Na projekt „Metropolitní síť 
Klatovy – III. etapa“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce a na internetových stánkách. 

USNESENÍ č. 6 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 4. 2014 
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3/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadávání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
4/ Rada města schválila text výzvy kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
 
5/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 Členové      Náhradníci 
 Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 

Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová    Eva Slabá 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům zúčastnit se dne 18. 4. 2014 od 9:30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. Č. dv. 29 čp. 62/I, 4. patro.  
 
6/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové      Náhradníci 
 Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
 Ing. Martin Kříž     Ing. Jiří Dio 
 Danuše Auermüllerová    Ing. Jaromír Kalivoda 
 Aleš Buriánek     Ing. Jaroslav Nejdl 
 Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Petra Bouřilová 
 Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Věra Tomaierová 
 Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 4. 2014 od 10:00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.   
 
7/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  
 
8/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 4. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky.   
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

     
 
Bod č. 149/6 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, ul. 5. května – vodovod  
a kanalizace“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ: 25232100. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 039 717,60 Kč bez 
DPH, 4 888 058,30 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 150/6 
1/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Sobětice – propojovací komunikace 

silnice I/22 Sobětice – Lažánky“ do rozpočtu města pro rok 2014 s částkou 12 mil. Kč. 
 

2/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářské stavby, s.r.o.  
na akci „Sobětice – propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice – Lažánky“ 
s přílohou – seznamem subdodavatelů – firmu INVEST TEL, s.r.o. - veřejné osvětlení a 
firmu Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - vodovod, dešťová a splašková kanalizace. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 151/6 
1/ Rada města rozhodla o  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/41/2013/Sl na 

akci: Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech, týkajícího se realizace víceprácí ve 
výši 407 312 Kč bez DPH, 492 847 Kč vč. DPH. 

 
2/  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

ORM/41/2013/Sl. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 152/6 
Rada města uložila ORM zajistit podání žádostí o podporu z OPŽP k projektu Zateplení ZŠ 
Plánická 208/I s tím, že RM bude dne 29. 4. 2014 podána podrobná informace  
o financování všech připravených projektů. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 153/6 
Rada města rozhodla o stažení návrhu na schválení realizace akce „Obnova polní cesty Pod 
Borem“ a uložila ORM prověřit, zda je na náš pozemek přístup ze stávající vybudované 
komunikace. 

Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 

Bod č. 154/6 
Rada města schválila rozšíření výuky Západočeské univerzity v Plzni – Univerzita třetího 
věku pořádané v Klatovech, o obor Český jazyk a kultura člověka s finančním příspěvkem 
města Klatovy ve výši 500 Kč/studenta/semestr na akademický rok 2014/2015. 
       Zodpovídá: p. JUDr. Štancl 
 
Bod č. 155/6 
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku SVP pracoviště Domažlice na 
uskutečnění víkendových a zážitkových akcí pro klienty SVP pro rok 2014 ve výši  
3 000 Kč z rozpočtu OSVZ. 
       Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
Bod č. 156/6 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 24. 
3. 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
K bodu 1/ mimořádné dotace: 
1/ Cyklosport Pitstop, Cyklistický klub Angels MTB – žádost o dotaci na přípravu závodů 

(ceny, plakáty, ozvučení)  - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 
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2/ Sportovní klub vozíčkářů Klatovy – žádost o dotaci na uspořádání turnaje ve stolním 

tenise – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
3/ ROSKA Klatov – žádost o dotaci na úhradu nájemního – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč, 
4/ Kanoistický klub Klatovy – žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky – rada 

města žádá předložit vyčíslené náklady na dopravu. 
5/ SHC Klatovy- žádost o dotaci na částečnou úhradu vynaložených nákladů při play-off 

– rada města žádá předložit vyčíslené náklady. 
6/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska-Klatovy – žádost o dotaci na setkání 

zasloužilých hasičů – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč, 
7/ Jan Adamec – žádost o dotaci na zabezpečení hasičské dětské ligy – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč, 
8/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižním, Klatovy – žádost o dotaci na 

rehabilitační pobyty rodičů s dětmi – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 
20 000 Kč, 

9/ SK Volejbal Klatovy – žádost o dotaci na soutěž juniorek – rada města schválila 
poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč, 

10/ ČČK Klatovy, žádost o dotaci na přednášky, zájezdy – rada města schválila poskytnutí 
dotace ve výši 3000 Kč, 

11/ Podej nám ruku – žádost o dotaci na zjištění činnosti spolku (pronájem, energie, 
semináře) rada města žádá o předložení rozpisu – přehled úkonů hrazených 
pojišťovnami a popis úkonů požadovaných od města, 

12/ Oblastní spolek ČČK Klatovy – žádost o dotaci na pořádání soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 

13/ Oblastní spolek ČČK Klatovy – žádost o dotaci na oceňování bezplatných dárců krve – 
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 

14/ Sportovně střelecký klub Klatovy – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města 
schválila poskytnutí dotace ve výši 4 200 Kč, 

15/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy – žádost o dotaci na dopravu a provoz historické 
parní stříkačky – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč, 

16/ Osadní výbor Luby – žádost o dotaci na sraz členů – rada města schválila poskytnutí 
dotace ve výši 20 000 Kč, 

17/ Miroslav Stulák – žádost o dotaci na organizování dějepisné soutěže studentů gymnázií 
– rada města poskytnutí dotace neschválila, 

18/ Česká asociace skateboardingu – žádost o dotaci na Skate cup Klatovy 2014 – rada 
města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 

19/ SK BMX Klatovy – žádost o dotaci na organizování Závodu ČMP BMX 2014 – rada 
města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 

20/ Jazz bez hranic, o.s. – žádost o dotaci na projekt Jazz bez hranic – rada města 
poskytnutí dotace neschválila a žádá zjistit vztah k MěKS při pořádání akce a vyzvat 
žadatele k upřesnění termínu pořádaných akcí, 

21/ Zbrklý úder – Badminton Klatov – žádost o dotaci na organizování turnajů pro děti a 
mládež 2014 – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč, 

22/ TJ SOKOL Klatovy – žádost o dotaci na dopravu mládeže – rada města schválila 
poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč, 

Rada města uložila kanceláři pana místostarosty JUDr. J. Štancla postupovat ve smyslu 
výše uvedeného usnesení. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 157/6 
Rada města schválila p. Ludvíku Hessovi - Babybox pro odložené děti poskytnutí 
peněžitého daru na přemístění klatovského babyboxu ve výši 10 000 Kč. 
Rada města uložila uzavřít s žadatelem příslušnou smlouvu.  
       Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
Bod č. 158/6 
Rada města projednala zápis č. 3/14 z jednání bytové komise a přijala následující závěry: 
k bodu 2.1. –  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,  

s p. ŠB na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 46,45 Kč/m2, 
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,  

s p. VH na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 
k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k byt č. 3, na adrese Klatovy,  

s p. JJ a pí ZČ na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 46,45 Kč/m2, 
k bodu 2.4. - vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19, na adrese 

Klatovy, jehož nájemcem je p. HJ, 
k bodu 3.1. - schválila uzavření smlouvy s JČ a EJ k  buňce č. 30 na adrese Klatovy, na 

dobu určitou  do 31. 8. 2014, poplatek za ubytování 46 Kč/m2, se slevou 25% 
po dobu rekonstrukce,  

k bodu 4.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1a, kat. A, bezbariérový, 1+2 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. BK, bytem, Klatovy, nájemné 46,45 
Kč/m2, na dobu určitou 12 měsíců, 

k bodu 5.1.   schválila společný nájem bytu č. 6, Klatovy, pí JB a pí AB, obě trvala bytem 
Klatovy, , na dobu neurčitou,  

k bodu 6.1. –  neschválila podnájem bytu p. NL, /IV, b.č. 6  
k bodu 7.1. - rozhodla prominout pí MS, bytem Klatovy, poplatek z prodlení ve výši 9 079 

Kč, 
k bodu 7.2. - rozhodla o prominutí dlužného nájemného a poplatku z prodlení z bytu č. 10,  

Klatovy p. PL v plné výši, 
k bodu 7.3. - rozhodla o vypovězení nájmu bytu č. 10, manželům M a VC pro hrubé 

porušení povinností vlastníka – nepovolený podnájem bytu a zamítla žádost 
p. JĎ o nájem bytu č. 10,  

k bodu 7.4. - rozhodla o snížení nájemného z bytu č. 8, nájemci P a ML a z bytu č. 5,  
nájemce p. VM, oba na částku 34,84 Kč/m2  z důvodu zdravotního stavu a 
technického stavu bytu, 

k bodu 7.5. - zamítla žádost p. ZK, trvale bytem Cheb o nájem bytu v domě s 
pečovatelskou službou, 

k bodu 7.6. - rada města vzala na vědomí opakovanou stížnost nájemců domu Vrbova ul. 
na chování pí MV a uložila OSVZ u jmenované provádět opakované šetření. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
                pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 159/6 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSMK na nákup 
malého osobního automobilu (dodávka) pro středisko veřejné zeleně. 
       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
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Bod č. 160/6 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Janem Roháčem, Obytce 19. 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny MAYBE na akci Zahájení turistické sezóny 2014 
v Klatovech (nám. Míru) – poř. č. 110. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Evou Daňkovou, Milady Horákové 75, Praha 7. 
Předmět smlouvy: koncert WABI DANĚK a Miloš Dvořáček na akci Dny evropského 
dědictví - 12. 9. 2014 – poř. č. 111. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Zemědělským družstvem KORYTA, Koryta 63, zastoupeným 
ing. Andrejem Sabolem (pachtýř).  
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Tupadly u Klatov, Tajanov u Tupadel, Bezděkov  
u Klatov, Věckovice u Janovic nad Úhlavou a Drslavice u Tupadel. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 112.  
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Český Real, a.s., Praha, zastoupenou Eduardem Korandou 
(pachtýř).  
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Luby, Sobětice u Klatov a Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 113  
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a ZEMPO AG, s.r.o., Švihov, zastoupenou jednatelem 
Emanuelem Černým (pachtýř).  
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Vícenice u Klatov, Otín u Točníku, Dehtín a Točník u 
Klatov. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 114.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a LS Profi auto s.r.o., 
Dragounská 130, Klatovy, zastoupenou Ladislavem Smolíkem (budoucí kupující) 
Změna: čl. I, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V a čl. VII – poř. č. 115. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice, zastoupenou 
ing. Janem Vraným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Sobětice - propojovací komunikace 
silnice I/22 Sobětice - Lažánky“- poř. č. 116. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Měcholupskou zemědělskou a.s., 
Předslav, zastoupenou ing. Zdeňkem Vlasákem (nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 117. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
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města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Rolnickým družstvem „ÚHLAVA“, 
Dolany, zastoupeným ing. Josefem Balínem (nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 118. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy - Čínov, s.r.o. (pachtýř). 
Předmět smlouvy: zemědělské pozemky v k.ú. Klatovy (dle přílohy). 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 119.  
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Školním statkem Klatovy - Čínov, s.r.o. 
(nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha- 
poř. č. 120. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Vladimírou Valešovou a Markem 
Valešem, Věckovice 8 (nájemci). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 121. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Alenou Streerovou, Drslavice 25 
(nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 122. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pavlem Kroisem, Vícenice 25 (nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 123. 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hanou Mlynaříkovou, Ke Spravedlnosti 
717, Klatovy (nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 124. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Petrem Maršálkem, Kvaslice 10 
(nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 125. 
 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Fleissigem, Kvasetice 45 
(nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 126. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Janou Gruberovou, Javoříčko 8, Kolinec 
(nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 127. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a HAXA, s.r.o., Vídeňská 181, Klatovy, 
zastoupenou ing. Milanem Haladou (nájemce). 
Změna: čl. III nájemné - původní nájemné ve výši 500 Kč/ha se zvyšuje na 1500 Kč/ha – 
poř. č. 128. 
 
Smlouva o součinnosti při rekonstrukci stavby ve vlastnictví města mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a RENTAL DEALING, 
s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelkou Lenkou Halmovou, DiS. (stavebník). 
Předmět smlouvy: souhlas s rekonstrukcí stavby „Prodejní sklad stavebnin cash & carry, 
k.ú. Luby“ – poř. č. 129. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - Pihovice, p. 
Žižkovský, p.č. 2937/5 – kNN – poř. č. 130. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Silnice Klatovy a.s., 
zastoupenou Ing. Ladislavem Koláčným (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 956/2, 956/3, 956/4, 956/8, 956/9, 956/11 a 1028/2 v k.ú. Bezděkov 
– poř. č. 131. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Silnice 
Klatovy a.s., zastoupenou Ing. Ladislavem Koláčným (budoucí dárce). 
Změna: nové znění čl. IV – poř. č. 132. 
 
Souhlasné prohlášení sepsané mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Povodím Vltavy, státním podnikem, zastoupeným generálním 
ředitelem RNDr. Petrem Kubalou. 
Předmět smlouvy: souhlas se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí pro město 
Klatovy k pozemkům: parc.č. 112/16 v k.ú. Vícenice u Klatov; 204/18 v k.ú. Kydliny; 
153/62 a 464/9 v k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 133. 
 
 
Smlouva o realizaci stavby a o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník a budoucí obdarovaný) a 
Markem Markem, Suvorovova 691, Klatovy (investor a budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: souhlas se stavebními úpravami části přístupové komunikace na pp.č. 
967/8 a 964/1 v k.ú. Klatovy k budoucímu zahradnímu domku na pp.č. 967/25 + bezúplatné 
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převedení vlastnictví – poř. č. 134. 
 
Dodatek č. 8 k licenční smlouvě 1775/2008 na převod práv k užívání programového 
vybavení a dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. s r.o., Praha 5, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Hoffmannem (poskytovatel). 
Změna: ad II - MISYS-SPRÁVCE - cena s DPH 24 200,- Kč – poř. č. 135. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na 
kulturní centrum“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
Jitkou Dvořákovou (zhotovitel). 
Změna: 5. Cena díla - celkové výdaje pro objednatele činí 12 540 562,- Kč – poř. č. 136. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy zastoupené místostarostou JUDr. Jiřím Štanclem 
(objednatel) a Atelier25 s.r.o. Praha 4,  zastoupené Ing. Arch. MgA. Jiřím Bízou  
a MgA. Martinem Kožnarem (jednatel). 
Předmět smlouvy: zpracování projektu Pavilon skla Klatovy – poř. č. 137. 
 
 
Bod č. 161/6 
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/3/2014/Sl  
 – na akci: Pavilon skla Klatovy, týkající se víceprací ve výši 400 887 Kč bez DPH,  
 485 074 Kč vč. DPH. 
 
2/  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
 č. ORM/3/2014/Sl. 
        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl 
 
Bod č. 162/6 
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. projednala změny  
ve společnosti v souvislosti s přijetím občanského zákoníku a zákona o obchodních 
korporacích. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny v samostatném rozhodnutí. 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 183/8 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 184/8 
Rada města v působnosti valné hromady jednala o změnách zakladatelských listin  
společností – Správa nemovitosti města s.r.o., Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., Lesy 
města Klatovy s.r.o. Notářské zápisy budou vyhotoveny JUDr. Vlastimilem Heřmanem. 
 
Bod č. 185/8 
Rada města uložila SNK s.r.o., aby zhodnotila součastnou praxi v prodeji bytů a radě města  
předložila návrh na úpravu pravidel. 
Termín:      Zodpovídá: pí Ing.  J. Adámková 
 
Bod č. 186/8 
1/ Rada města rozhodla o úhradě daně z převodu nemovitostí ve výši 5 952 Kč za výkup 

pozemků PK č. 2460/2 o výměře 3 718 m2 v k.ú. Klatovy městem Klatovy. 
 
2/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení kanalizační stoky B 800 takto: 

-  v pp.č. 1516/1 ve vlastnictví TVAR výrobní družstvo Klatovy, Dr. Sedláka 713 
Klatovy III, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10 000 Kč 
+ DPH, tj. celkem 12 100 Kč, 

-  v pp.č. 1514/10, 1514/26 ve vlastnictví AEROXON s.r.o. Dr. Sedláka 827, Klatovy 
III, na dobu neurčitou, bezúplatně, 

-  v pp.č. 1516/2 ve vlastnictví HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Želetavská 
1525/1, Praha 4 - Michle, na dobu neurčitou, bezúplatně. 

 
3/ Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
+ DPH v platné výši pro následující akce: 

 a/ k.ú. Dehtín – „Dehtín čp. 13 – kNN“ 
981/1 a 981/2 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 61 bm zemního kabelu NN  

b/ k.ú. Klatovy – „Klatovy, Hostašova, kNN“ 
 pp.č. 3685/2 a stp.č. 469/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 2 bm zemního 

kabelu a umístění skříně v pilíři. 
 
4/  Rada města rozhodla povolení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 

v platném znění a souhlasí s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na 
pp.č. 3913 (chodníky v Plánické ulici) spojených s realizací akce „Regenerace sadů Dr. 

USNESENÍ č. 8 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. 4. 2014 
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K. Hostaše“ – připojení sadů Dr. K. Hostaše na kamerový systém města a na rozvody 
veřejného osvětlení.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 187/8 
1/  Rada města pověřila příspěvkovou organizaci Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 

k podání žádosti o dotaci z OPŽP  a uložila ředitelce MŠ ve spolupráci s ORM zajistit 
podání žádostí o podporu z OPŽP k projektům:  

 
a/ Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova, 
b/ Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátová, 
c/  Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká 

v termínu do 30. 4 2014.      
   

2/  Rada města uložila  ORM zajistit podání žádostí o podporu z OPŽP k projektu:  
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická 208/I v termínu do 30. 4 2014. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 188/8 
Rada města vzala na vědomí zprávu místostarosty města p. Ing. V. Chrousta o postupu 
přípravy projektu „Přístav u rybníka U Parku“ v Mercandinových sadech a uložila 
místostarostovi zajistit přítomnost pana architekta Buriana na zasedání RM dne 13. 5. 2014 
k prezentaci Studie.     Zodpovídá:   p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 189/8  
1/ Rada města vzala na vědomí informace o harmonogramu realizace akce: Osvětlení, 

ozvučení nám. Míru v Klatovech a uložila ORM, HO, TSMK dodržet dílčí termíny pro 
plnění tak, aby 28. 9. 2014 byl slavnostně spuštěn provoz systému. 

 
2/ Rada města požaduje, aby v podmínkách výběrového řízení na realizaci této zakázky 

byl stanoven harmonogram prací s důrazem na  minimalizaci omezení parkování na 
celé ploše náměstí v Klatovech.        
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. F. Kocfelda 
                           p. P. Pošefka 
Bod č. 190/8 
Rada města schválila úpravu termínu realizace v rámci schváleného Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci 
projektu energetických úspor metodou EPC v objektech města Klatovy“, mezi městem 
Klatovy jako klientem a firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO tak, že termín pro 
úplné dokončení realizace opatření (investic) končí do 30. 9. 2014 a doba splácení a 
managementu bude nově sjednána od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2022. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 191/8 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Metropolitní síť Klatovy – III. etapa“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy FiberTech s.r.o., Masarykova nám. 
1544, 530 02 Pardubice,  IČ: 28812166 
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2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 207 030,95 Kč bez 
DPH, 1 460 507,45 Kč vč. DPH. 

 
3/ Rada města uložila OVV a ORM předložit na zasedání dne 13. 5. 2014 harmonogram 

postupu prací, zkoordinovaný s ostatními akcemi města, příp. ostatních investorů 
v letošním roce.       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                 p. Ing. M. Jarošík 
 
Bod č. 192/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Poldr na Mochtínském potoce“ 
formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na 
internetových stránkách města a na Profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová     Pavel Vlček 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 6. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio    
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Jaromír Kalivoda     Daniše Auermullerová 
Ing. Daniela Pleskotová     Ing. Petra Bouřilová 
Mgr. Sylva Sejpková     Mgr. Věra Tomaierová 
Pavel Vlček      Ing. Jiří Kučera 
Ing. Jana Michálková     Ing. Věra Rozsypalová 

        
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 12. 6. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29 

                  
6/  Rada města jmenovala Ing. Milana Jíchu jako poradce hodnotící komise s právem 

účastnit se zasedání hodnotící komise. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 24. 6. 2014 zprávu hodnotící komise 
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s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Poldr na Mochtínském potoce – 

Luby“.      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 193/8 
1/  Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení k podlimitní 

veřejné zakázce na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 
Sb. na projekt „Osvětlení náměstí Míru v Klatovech“ formou písemné výzvy   

 
zájemcům k podání nabídky + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách 
města a Profilu zadavatele a ke splnění kvalifikace.  

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová     Eva Slabá   

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 5 2014 od 12.30 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 92, čp. 62/I., 3. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Ing. Jaromír Kalivoda     Danuše Auermüllerová 
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Mgr. Věra Tomaierová 
Eva Slabá                                                               Ing. Jiří Kučera 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 5. 2014 od 15.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 5. 2014 zprávu hodnotící komise  

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 194/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zvukový průvodce – hřbitov 
sv. Jakuba v Klatovech“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na internetových 
stránkách města. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová     Eva Slabá   

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 5. 2014 od 13.45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio   
Ing. Jaromír Kalivoda      Danuše Auermüllerová 
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Mgr. Věra Tomaierová 
Eva Slabá       Ing. Jiří Kučera  

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 5. 2014 od 14.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 5. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/  Rada města doporučila ZM zařadit realizaci akce Zvukový průvodce – hřbitov sv. 

Jakuba v Klatovech“ do rozpočtu města pro rok 2014, doporučila schválit přijetí dotace 
z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, 
Dispozičního fondu a doporučila schválit Smlouvy o financování projektu 
s poskytovatelem dotace. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 195/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Luby sever – lokalita Za 
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Tatranem, ochrana intravilánu před záplavami“ formou písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Pavel Vlček   

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 5. 2014 od 13.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Ing. Jaromír Kalivoda     Danuše Auermüllerová 
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Pavel Vlček                                                             Ing. Jiří Kučera 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 5. 2014 od 13.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 5. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 196/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zpevněné plochy pod 
kontejnery v Klatovech a integrovaných obcích“ formou písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
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4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová     Eva Slabá   

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 5. 2014 od 13:30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž                  Ing. Jiří Dio 
Ing. Jaromír Kalivoda     Danuše Auermüllerová 
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                                  Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                      Mgr. Věra Tomaierová 
Eva Slabá                                                               Ing. Jiří Kučera 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 5. 2014 od 14:00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 5. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 197/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Šmeralova 
ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ formou písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Pavel Vlček   

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 5. 2014 od 13. 15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  



8 
 

5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
 
Ing. Jaromír Kalivoda     Danuše Auermüllerová 
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Pavel Vlček                                                             Ing. Jiří Kučera 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 5. 2014 od 13.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 5. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č.  198/8 
Rada města schválila odpis pohledávek do podrozvahové evidence. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
      
Bod č. 199/8 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konané dne 
7. 4. 2014. 
 
Bod č. 200/8 
Rada města projednala zápis č. 4/14 z jednání bytové komise ze dne 16. 4. 2014  
a jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 2.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy III, 

Niederleho s pí LŽ na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy V, 

Hálkova s pí AH na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70,00 Kč/m2, 
k bodu 2.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy V, 

Hálkova s p. VB na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70,00 Kč/m2, 
k bodu 2.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy II, 

Palackého s p. JK na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.5. vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s pí VZ a p. VP a pověřuje 

SNK vyklizením bytu č. 4 Pražská Klatovy I, 
k bodu 2.6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy IV, 

Plánická s p. FK na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 
k bodu 2.7. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy I, 

Náměstí Míru, s pí IŘ na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 70,00 Kč/m2, 
k bodu 2.8. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy II, 

Palackého, s p. FT na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
 
k bodu 2.9. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu nájemcům:  
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HJ, Klatovy II,HŠ, Klatovy I,KI, Klatovy II, 
k bodu 3.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 1+1  

s příslušenstvím,  Klatovy II, Koldinova, s p. IL, bytem Plánická Klatovy IV, 
na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, za podmínky, 
že bude dohodou ukončena nájemní smlouva na byt č. 6 v č.p. Klatovy IV, 

k bodu 3.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. A, 1+2  
s příslušenstvím, Klatovy II, Koldinova, s pí RT, bytem Plzeňská, Klatovy 
II, na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, 

k bodu 3.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, kat. A, 1+1  
s příslušenstvím,  Klatovy I, Náměstí Míru, s pí MH, bytem Niederleho, 
Klatovy III, na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč/m2, za 
podmínky, že bude dohodou ukončena nájemní smlouva k bytu č. 8 v č.p. , 
Klatovy III, 

k bodu 3.4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.17, kat. A, 1+2 s částečným 
příslušenstvím Niederleho, Klatovy III, s pí IS, bytem Měchurova, Klatovy 
II, na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 

k bodu 3.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, 
na adrese Klatovy III, Masarykova, s p. BV, bytem Vlčkovice, nájemné 
46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku  40 000 Kč, které bude hrazené formou měsíčních 
splátek ve výši 1 500 Kč, 

k bodu 4.1. rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného pí MN a 
p. VN, bytem Klatovy I, Václavská, byt č. , 

k bodu 4.2. rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného pí MV, 
bytem Klatovy IV, Vrbova, byt č., okamžitě po splnění zákonných podmínek 
pro výpověď z nájmu a uložila městské policii vykonávat v domě Klatovy 
IV, Vrbova 53, zvýšený dohled. 

k bodu 5.1.  udělila souhlas k podnájmu bytu č. 6 na adrese Klatovy I, Pražská, pro  
p. VL a pí BT, na dobu určitou od 1.5.2014 do 30.10.2014 a zároveň ukládá 
SNK jednat s p. K, 

k bodu 6.1.  schválila snížení prodejní ceny bytové jednotky č. 634/10, Plzeňská, Klatovy 
II, na částku  615 000 Kč, 

k bodu 6.2. doporučila ZM schválit zřízení zástavního práva na bytovou jednotku  
č. 466/14, Dukelská, Klatovy II, ve prospěch bankovního ústavu za účelem 
zajištění úvěru pro paní OT na koupi zahrádky. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 201/8 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 22. 4. 2014 a k 
jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 6 schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor prodejny Pražská 

122/I s p. Kamilem Kloudem na prodejnu masných výrobků a s Pekárnami  
a cukrárnami Klatovy a.s. na prodejnu pekařských výrobků, bodu 10
 schválila uzavření nájemní smlouvy na garáž Pod Valy (2/IV) s ČSOB a.s. 

k bodu 11 schválila převedení podnájmu a uzavření smlouvy na kiosek v Podhůrecké 
ulici 815/III na p. Bc. Františka Geigera, 

k bodu 12 schválila ukončení nájemní smlouvy se společností Revotex s.r.o. dohodou a 
zároveň schválila uzavření nové nájemní smlouvy s pí Renatou Volanskou 
na nebytový prostor ve 122/I ve Václavské ulici. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 202/8 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 8/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a Janem Zíkou, Sídliště U Pošty 670, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: p.č. st. 4259 v k.ú. Klatovy - Plzeňská ulice. 
Účel nájmu: veřejné WC a WC pro návštěvníky rychlého občerstvení. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 167. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 9/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Bc. Marií 
Malkusovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 59/I, Balbínova ulice, Klatovy. 
Účel nájmu: charitativní šatník. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 168. 
 
Smlouva č. 021/14 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ATRIBUT - středočeskou uměleckou agenturou, 
Mladá Boleslav, zastoupenou Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce - vystoupení Jaroslava Uhlíře s doprovodnou kapelou 
dne 13.9.2014 na náměstí Míru v Klatovech – poř. č. 169. 
 
Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem 
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 449/1 v k.ú. Štěpánovice - křižovatka silnice I/27 a MK směr Točník 
- uložení veřejného osvětlení v rámci akce „Rekonstrukce MK směr Točník v obci 
Štěpánovice“ – poř. č. 170. 
 
Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem 
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 449/1 v k.ú. Štěpánovice - křižovatka silnice I/27 a MK směr Točník 
- uložení dešťové kanalizace v rámci akce „Rekonstrukce MK směr Točník v obci 
Štěpánovice“ – poř. č. 171. 
 
 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Janem Švecem, Tolstého 720, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: p.č. 299/3 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 30.6.2014 – poř. č. 172. 
 
Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
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oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem 
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 3475/3 v k.ú. Klatovy - uložení kanalizačního řadu a kanalizační 
přípojky v rámci akce „Klatovy, ul. 5. května, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 173. 
 
Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným ing. Zdeňkem Kuťákem 
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 3475/3 v k.ú. Klatovy - uložení vodovodního řadu a vodovodních 
přípojek v rámci akce „Klatovy, ul. 5. května, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 174. 
 
Smlouva č. 10/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Vlastimilem Kohoutem, Štěpánovice 28 (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 428/9 v k.ú. Štěpánovice. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 175. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou INVEST TEL, 
s.r.o., Klatovy (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: připojení odběrného místa zemním kabelem NN ze stávající sítě a 
umístění skříně v pilíři - Klatovy, Hostašova, kNN – poř. č. 176. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou MV Projekt 
Klatovy s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění součásti distribuční soustavy - „Dehtín, čp. 13 - kNN“- poř. č. 
177. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a JŠ, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 787/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 178. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. V a BN, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 697/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 179. 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. F a VO, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 610/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 180. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. K a JB, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 697/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
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poř. č. 181. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a JS, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 697/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 182. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a AD, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 787/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 183. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. Ing. P a DK, Dragounská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 610/16752 z celku stavebních parcel č. 2192 a 2193 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 184. 
 
Kupní smlouva se zřízením předkupního práva mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a ZO Českého zahrádkářského 
svazu Klatovy I. střed, Šmilovského 124, Klatovy, zastoupenou Antonínem Papežem 
(kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 4681/3, pp.č. 503/22 v k.ú. Klatovy – poř. č. 185. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a RH, Plzeňská, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 1856/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 186. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ing. JT, Měchurova, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení PD na akci „Využití historického koryta Mlýnské stoky náhon 
Hruštička“ – poř. č. 187. 
 
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a PS a RS, 5. května, Klatovy. 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek ve výši 25 589,- Kč na připojení domu čp. 140 v ul. 5. 
května ke kanalizačnímu řadu – poř. č. 188. 
 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a EUROVIA Silba, a.s., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech a Soběticích“ – poř. č. 189. 
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ing. Milanem Jíchou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru při provádění díla „Protipovodňové opatření - 
poldr Luby“ – poř. č. 190. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a FiberTech s.r.o., Pardubice, zastoupenou jednatelem Bc. Milošem 
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Houfem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Metropolitní síť Klatovy –  
III. etapa“- poř. č. 191. 
 
Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 uzavřená mezi Českou pojišťovnou a.s. 
zastoupenou Ing. Miro Rathouským a Městem Klatovy zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) 
Předmět smlouvy: rozšíření pojištění odpovědnosti města za škodu a pojištění 
elektronických zařízení ve vlastnictví města – poř. č. 192. 
 
Bod č. 203/8 
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2014 z fondu dotací. 
 
Bod č. 204/8 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
28. dubna 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost 
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1245 oprávněným členům. 
Výše příspěvku činí 602 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50 000 Kč doporučila rada města 
ZM ke schválení (SK Volejbal Klatovy, SK Klatovy 1898, LTK Klatovy, TJ SOKOL 
Klatovy Atletika Klatovy, BK Klatovy), 
 
k bodu 2/ mimořádné dotace  
a/ Jazz bez hranic, o.s. – žádost na projekt Jazz bez hranic – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč, 
b/  SHC Klatovy – žádost o dotaci na play-off – rada města schválila poskytnutí dotace ve 

výši 18 000 Kč, 
c/  SK Volejbal Klatovy – žádost o dotaci na pořádání MČR žactva – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 
d/  Kanoistický klub Klatovy – žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 19 000 Kč, 
e/  Cyklosport-Pitstop MTB Klatovy – žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 47 700 Kč, 
f/  BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo st. minižáků U13 – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč, 
g/ BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo ml. minižáků U11 – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 11 700 Kč, 
 
h/  BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo ml. minižákyň U 12 – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 9 500 Kč 
i/  Atletika Klatovy – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč, 
j/ Krystal, občanské sdružení – žádost o dotaci na prezentace arteterapie – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
k/  Okresní rada Asociace škol. Sport. Klubů Klatovy – žádost o dotaci na úhradu nájmů – 

rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
l/  Post Bellum o.p.s. – žádost o dotaci na údržbu a revitalizaci výstavy – rada města  

schválila poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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k bodu 3/  navýšení školného od 1. září 2014 
Rada města schválila od 1. září 2014 školné ve výši 450 Kč. Školné bude hrazeno pouze za 
10 kalendářních měsíců v roce. 
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
 
Bod č. 205/8 
Rada města schválila Sboru dobrovolných hasičů Klatovy vyplacení finančního příspěvku 
ze Zlatého fondu ve výši 50 000 Kč na zajištění 140. výročí založení SDH v Klatovech 
 a 3. celorepublikový sraz parních stříkaček.       
        Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 206/8 
Rada města schválila SDH Klatovy užití znaku města Klatov na propagační materiál 
v rámci oslav 140. výročí založení SDH Klatovy a na 3. celorepublikový sraz parních 
stříkaček. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č. 207/8 
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů schválila odměnu řediteli TSMK. 
 
 
Bod č. 208/8 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Bod č. 227/10 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 228/10 
1/ Rada města doporučila ZM schválit dohody o narovnání mezi městem Klatovy a manželi 

Ing. J a Ing. PP, Mánesova, Klatovy III., manželi G a JŠ, Mánesova, Klatovy III. a manželi 
Ing. M a Ing. PO, Mánesova, Klatovy III. o vrácení kupní ceny za pp.č. 879/30, 879/48 a 
879/49 v celkové výši 52 816 Kč. 
 

2/ Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 3792/94 v k. ú. Klatovy na dobu určitou do 31. 
12. 2015 RŠ, Točník, 339 01 Klatovy. 
RM souhlasila s uložením přípojky do obecního pozemku p. č. 3792/94 v k. ú. Klatovy 
v délce cca 90 m. 
 

3/ RM rozhodla o výpůjčce pp. č. 2594/2 a stp. č. 1310 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 1 
456 m2 paní ZK, Chaloupky, 339 01 Klatovy za údržbu. 

 
4/ Rada města souhlasila se změnou trasy vedení NTL plynovodu a přípojek plynu v rámci 

akce: „Klatovy, ul. Akátová – stavební úpravy NTL  plynovodu a přípojek“ v obecních 
pozemcích pp. č. 3206/137, 3206/138, 3206/139 a 3206/140 v  k.ú. Klatovy dle předložené 
situace z IV/2014 č. zak. 11073 dle podmínek hospodářského odboru ze dne 28. 8. 2013, 
zejména s technickou, časovou a finanční koordinací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. 
 

5/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v 
pozemku ve vlastnictví města Klatovy v kú Klatovy - umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, Harfa, 2806/39, Friš-
kNN“ – v pp.č. 2804/33 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 26 bm zemního kabelu 
NN za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 5 200 
Kč + DPH v platné výši). 

 
6/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v k.ú. Štěpánovice u Klatov –umístění, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci „Technická a 
dopravní infrastruktura-Štěpánovice u Klatov – plynovod a přípojky, investor Robert 
Petržálek“ – v pp. č. 437/1 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 10 bm plynovodu za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle 
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 2 000 Kč + DPH 
v platné výši). 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

USNESENÍ č. 10 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 27. 5. 2014 

 



2 
 

 
 
Bod č. 229/10 
1/  Rada města rozhodla o projektu přístavu loděk v Mercandinových sadech a uložila TSMK ve 

spolupráci s ORM předložit návrh na obnovu přístaviště pro loďky a zajištění jejich 
provozování vč. vyčíslení finanční náročnosti. 
Termín: do 30. 6. 2014  

Zodpovídá: p. P. Pošefka  
        pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 230/10 
1/ Rada města souhlasila se změnou povrchové úpravy podlahy Pavilonu skla v 1. NP na 

samonivelační stěrku na bázi epoxidových pryskyřic bez vlivu na cenu. 
 

2/ Rada města souhlasila s  uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/3/2014/Sl  
a dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/8/2014/Sl na prodloužení termínu dokončení díla 
včetně instalace expozice v termínu do 11. 8. 2014.  
 

3/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. ORM/3/2014/Sl 
a dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/8/2014/Sl. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 231/10 
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2013/Kč – 

Zateplení objektu azylového domu a sociální ubytovny Klatovy, týkajícího se snížení 
celkové ceny díla o 342 906,- Kč bez DPH z důvodu nerealizace zateplení kamenného 
soklu. 
 

2/  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 232/10 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy Vodojem Rozvoj 
nový – stavební úpravy – střešní plášť, oplocení“ formou písemné výzvy vybraným firmám 
k podání nabídky. 
 

2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým 
je nejnižší nabídková cena.  
 

3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 
přílohy. 
      

4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová      Ing. Jiří Kučera  
      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 6. 2014 od 09.45 hodin jejího 



3 
 

zasedání v kanceláři vedoucí  ORM,  č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 
  

 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                                   Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek       Petr Fiala 
Mgr. Sylva Sejpková                                                             Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Pavel Vlček       Ing. Jiří Kučera 
  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 6. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
                  

6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 

7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 24. 6. 2014 zprávu hodnotící komise s návrhem 
na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 233/10 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Projektová dokumentace pro 
provádění stavby „ČOV Klatovy – rekonstrukce metanizační nádrže MN III“ formou 
písemné výzvy vybraným firmám k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 
 

2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým 
je nejnižší nabídková cena.  
 

3/ Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
      

4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová      Pavel Vlček   
    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 6. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 
  

5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  
Členové                                                                                   Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio   
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek       Petr Fiala 
Mgr. Sylva Sejpková                                                             Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Mgr. Věra Tomaierová 
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Pavel Vlček       Ing. Jiří Kučera  
  
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 6. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
                  

6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 

7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 24. 6. 2014 zprávu hodnotící komise s návrhem 
na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 234/10 
1/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Zvukový průvodce – Hřbitov sv. Jakuba 
v Klatovech“. 
 

2/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zvukový průvodce – Hřbitov sv. 
Jakuba v Klatovech“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce a na internetových stránkách.  
 

3/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým 
je nejnižší nabídková cena.  
 

4/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 
přílohy. 
       

5/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová      Eva Slabá   
     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2014 od 09.45 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 
 

6/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  
Členové                                                                                   Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Ivan Baroch 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Jaromír Kalivoda      Danuše Auerműllerová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
Mgr. Sylva Sejpková                                                             Mgr. Věra Tomaierová 
Eva Slabá                                                               Ing. Jiří Kučera 
  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 12. 6. 2014 od 10.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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7/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 

 
 
8/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 24. 6. 2014 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 235/10 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Úvěr pro město Klatovy“  
formou písemné výzvy  zájemcům k podání nabídky + zveřejněním na úřední desce 
města Klatov a na internetových stránkách města. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,   

kterým je nejnižší nabídková cena, vyjádřena jako hodnota přirážky (marže) uchazeče 
v procentním vyjádření na ročním základě (per annum), která bude zadavateli účtována 
jako část úroku za poskytnutí úvěru nad referenční sazbu 1 M PRIBOR.  

 
3/ Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Hana Chalupová 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 6. 2014 od 12.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí odboru rozvoje města, č. dv. 29, budova radnice  
čp. 62, 4. patro. 

  
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Aleš Buriánek 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio    
Ing. Ivan Baroch      Petr Fiala 
Ing. Jaromír Kalivoda     Danuše Auerműllerová 
Ing. Daniela Pleskotová     Ing. Petra Bouřilová 
Mgr. Sylva Sejpková     Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Hana Chalupová     Jana Šímová 

        
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 6. 2014 od 12.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29 

                  
6/  Rada města uložila místostarostovi a ORM zajistit, aby e-aukce proběhla přímo na 

zasedání RM dne 24. 6. 2014, od 15.00 hodin. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
               pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 236/10 
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti „Zásad pro poskytování 

příspěvku na protipovodňová a protizáplavová opatření“ do 31. 12. 2015. 
 

2/ Rada města uložila ORM zveřejnit v tisku a na internetových stránkách města informace o 
Zásadách po schválení v ZM dne 1. 7. 2014. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 237/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Zpevněné plochy pod kontejnery v Klatovech a 
integrovaných obcích“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka firmy KORAMEX a.s. Sušice, Pražská 268, 342 01 Sušice,                           
IČ: 00117366. 
 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 936 282,00 Kč bez DPH, 
1 132 901,00 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 

 
Bod č. 238/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Šmeralova ulice – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka firmy Transmix beton, společnost s ručením omezeným, 
Nádražní 151, 339 01 Klatovy, IČ: 49790129 
 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 349 259,75 Kč bez DPH, 
2 842 604,35 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
  p. Mgr. R. Salvetr 
Bod č. 239/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Luby sever – lokalita Za Tatranem, ochrana 
intravilánu před záplavami“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka firmy VAK SERVIS s.r.o. Domažlické předměstí 610, 339 01 
Klatovy IČ: 26375869. 
 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 999 910 Kč bez DPH, 4 839 894 Kč 
vč. DPH. 
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
  p. Mgr. R. Salvetr 
 
 
Bod č. 240/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 

podle zákona na akci „Osvětlení náměstí Míru v Klatovech“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka firmy INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy,                   
IČ: 49193503. 
 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 623 889,0 Kč bez DPH, 
4 384 905,69 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
  p. Mgr. R. Salvetr  
Bod č. 241/10 
1/ Rada města rozhodla o doplnění ustanovení o oprávnění města kontrolovat na stavbě 

pracovní smlouvy či jiný doklad o zaměstnavateli pohybujících se osob do Smlouvy o dílo 
s dodavateli se sankcí 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.  
 

2/ Rada města uložila právničce města a všem příslušným vedoucím odborů zajistit doplnění 
tohoto ujednání do Smlouvy o dílo.    

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 pí Mgr. S. Sejpková 
                 vedoucí odborů 
 
Bod č. 242/10 
Rada města souhlasila se stanovením zkušebního provozu bez omezení doby zásobování 
z důvodu umístění předzahrádek v pěší zóně ulic Kpt. Jaroše a Randova v době od 1. 6. do  
31. 10. 2014 s tím, že po skončení zkušební doby bude provedeno vyhodnocení provozu. 
Rada města uložila MP provádět pravidelný dohled nad dodržováním zákazu stání vozidel 
v pěší zóně nad dobu 30 minut pro zásobování. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                 p. Ing. F. Kacerovský 
 
Bod č. 243/10 
Rada města v souladu s ust. § 635 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zmocňuje  
p. Františka Kocfeldu, vedoucího hospodářského odboru MěÚ Klatovy, jednat jménem města 
Klatovy v orgánech družstva – členské schůze a představenstvu družstva Stavební a nájemní 
družstvo Klatovy – Plánická 125/V. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 244/10 

Rada města Klatovy se na svém zasedání dne 27. 5. 2014 usnesla vydat na základě 
ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb.,  
o lesním hospodářském plánování, v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení města Klatovy č. 1/2014 
ze dne 27. 5. 2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov platných na 
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období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025 pro zařizovací obvod "LHO Klatovy – Železná Ruda 
2" odvozený ze stávajícího zařizovacího obvodu "LHO Klatovy – Železná Ruda 1" v 
územní působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy, na území obcí Běšiny / 
Běšiny (část), Hořákov, Kozí (část), Rajské, Úloh (část) /, Čachrov / Březí u Čachrova, 
Bradné, Dobřemilice, Čachrov, Chřepice, Chvalšovice u Čachrova, Javorná na Šumavě, 
Jesení, Kunkovice u Čachrova, Onen Svět, Svinná na Šumavě, Zahrádka u Čachrova /, 
Dešenice / Datelov, Děpoltice (část), Divišovice u Děpoltic, Městiště u Děpoltic, 
Oldřichovice u Děpoltic (část)/, Hamry /Hamry na Šumavě (část)/, Strážov / Božtěšice na 
Šumavě, Brtí, Horní Němčice u Čachrova, Krotějov (část), Lukavice u Strážova (část), 
Mladotice u Čachrova, Strážov na Šumavě (část), Víteň/ a Železná Ruda / Alžbětín, 
Debrník u Železné Rudy (část), Hojsova Stráž (část), Pancíř (část), Špičák, Železná Ruda 
(část)/. 
       Zodpovídá: p. Ing. Jaroslav Mára 
 

Bod č. 245/10 
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Diakonii, středisku Rané péče, Praha-
Stodůlky pro výkon terénní sociální služby pro rok 2014 ve výši 6 000 Kč z kapitoly 08 Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
        Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 

 
Bod č. 246/10 
1/  Rada města vzala na vědomí informativní zprávu OŠKCR o konání Dětského fóra Zdravého 

města. 
2/ Rada města doporučila ZM vzít zprávu na vědomí a pověřit vedení města projednat 

z Dětského fóra Zdravého města aktuální náměty s příslušnými organizacemi. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 247/10 
Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy na rok 2014 
nezávislým auditorem Ing. Ivanem Vičarem. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 248/10 
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 786/11, Jiráskova 
786/II a doporučila ZM tento prodej schválit. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 249/10 
Rada města projednala zápis č. 5/14 z jednání bytové komise ze dne 21. 5. 2014 a k jednotlivým 
bodům přijala následující závěry: 
k bodu 2.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Palackého s pí 

HH na dobu určitou 1 rok, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, Niederleho  

s p. JK na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Palackého s p. 

JP na dobu určitou 12 měsíců, nájemné 38,27 Kč/m2, 
k bodu 2.4 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Plánická  s pí 

RŽ na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 70,- Kč/m2, 
k bodu 2.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, Masarykova  

s pí ZK na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 46,45 Kč/m2, 
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k bodu 2.6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, Masarykova  

s p. SA na dobu určitou 1 roku, nájemné 46,45 Kč/m2, 
k bodu 2.7. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Palackého  s pí 

JJ na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 46,45 Kč/m2, 
k bodu 2.8. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

SJ, Klatovy  
BL,  Klatovy  

       KI,  Klatovy  
PA, Klatovy  

  VJ, Klatovy  
       OL, Klatovy 

k bodu 3.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Koldinova , s p. FN, bytem Koldinova, Klatovy, na dobu určitou 12 
kalendářních měsíců, nájemné 70,- Kč/m2, 

k bodu 3.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. C, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Niederleho , s pí MF, bytem Koldinova, Klatovy, na dobu určitou 12 
kalendářních měsíců po dokončení oprav bytu, nájemné 38,27 Kč/m2, 

k bodu 4.1. schválila ukončení nájmu bytu č. 5 na adrese Klatovy, Hálkova s pí. AC dohodou, 
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Hálkova  s p. 
LM a pí IL, 

k bodu 5.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova   s 
pí AV na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 59,50 Kč/m2, 

 zamítla žádost paní AV o prominutí úroku z prodlení plynoucí paní AV z pozdě 
zaplaceného nájemného bytu č. 9, Vrbova , 

k bodu 6.2. rozhodla o prominutí úroku z prodlení a poplatku z prodlení plynoucí z pozdě 
uhrazeného nájemného bytu panu KJ, Prusíkova ve výši 20 000 Kč, 

k bodu 6.3. zamítla žádost o stažení výpovědi z nájmu bytu manželů C, Suvorovova, Klatovy, 
k bodu 6.4. vyhověla žádosti paní IL, o obnovení nájemní smlouvy na byt č. 6, Plánická, 

Klatovy, ukončené dohodou dne 12.5.2014 a zamítla žádost o uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 1 v domě 800/II, Gorkého ul.  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 250/10 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z investičního fondu 
MěÚSS Klatovy, příspěvkové organizace, na nákup mobilního pacientského stavěcího zvedáku 
a myčky podložních mís pro Domov pro seniory Újezdec a na nákup automobilu pro Domácí 
ošetřovatelskou péči.      

Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 

 
Bod č. 251/10 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesy města Klatov, s.r.o. ze dne 
7. 5. 2014 a uložila p. řediteli předložit RM zprávu vyplývající z diskuse na ZM konané  
dne 20. 5. 2014. 
Termín: 17. 6. 2014 
        Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

 
Bod č. 252/10 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
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znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Praha, zastoupenou 
Davidem Krzokem (společnost). 
Předmět smlouvy: odvysílání reklamní kampaně na rozhlasové stanici Hitrádio FM Plus –  
3. Avon pochod Klatovy - 7. 6. 2014 – poř. č. 233. 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Sborem dobrovolných hasičů Klatovy, zastoupeným velitelem Pavlem 
Lajpoldem. 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na „Oslavy 140. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Klatovech“ a „3. celorepublikový sraz parních stříkaček“ – 
poř. č. 234. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jiřím Šebestou, Hnačov 35, Plánice 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
235. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o., výrobna Klatovy, 
zastoupenou Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ivanou Batystovou, Pertrův Dvůr 17, 
Netolice (nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č- 
237. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Rollandem Swallem, Horní Kruty 83 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
238. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Helenou Lagronovou, Mixova 238, 
Příbram (nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
239. 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Milenou Haisovou, Staroměstská 6a, 
České Budějovice (nájemce). 
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Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
240. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ottou Kovaříkem, Adamov 153, 
Rudolfov (nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
241. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hanou Krinesovou, Lesní 652, Klatovy 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
242. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Miroslavem Jílkem, Kolinec 235 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
243. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Prchalem, K Letišti 570, Klatovy 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
244. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Dušanem Kostelkou, Nádražní 288, Nová 
Role (nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
245. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jurajem Turisem, Obytce 88 (nájemce). 
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního 
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti ve dnech 11. 7. 2014 - 13. 7. 2014 – poř. č. 
246. 
 
 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu azylového 
domu a sociální ubytovny Klatovy“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STAFIS-KT s.r.o., Pačejov, zastoupenou 
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jednatelem Ing. Liborem Smolíkem (zhotovitel). 
Změna: čl. 3. Předmět plnění - vypouští se zateplení kamenného soklu 
  čl. 5. Cena díla. - poř. č. 247. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a KSK projekt s.r.o., Praha, 
zastoupenou Ing. Zbyňkem Červeným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru stavebníka - „Zateplení ZŠ Tolstého Klatovy“ 
– poř. č. 248. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Zbyňkem Červeným, Alešova 
829, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru stavebníka - „Zateplení MŠ U Pošty, 
Klatovy“ – poř. č. 249. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Pavilon skla Klatovy“ mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ALDAST, spol. 
s r.o., Strakonice, zastoupenou jednatelem Jiřím Podskalským (zhotovitel). 
Změna: čl. 4.2. Doba plnění – poř. č. 250. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Pavilon skla Klatovy - expozice “ mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a LETECH 
design spol. s r.o., Praha, zastoupenou jednatelem Ing. arch. Tomášem Kulíkem 
(zhotovitel). 
Změna: čl. 3. Doba plnění – poř. č. 251. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Ing. Věrou Říčanovou, Šmeralova 247, Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2460/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 252. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Plzeňským krajem (vlastník). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3792/36 v k.ú. Klatovy - „Výstavba MK - Hálkova ul. -          2. 
část a Machníkova ul., SO 403 přeložka sdělovacích vedení“ – poř. č. 253. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo 
technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 1172/13, 3505/11 v k.ú. Klatovy - umístění distribuční soustavy 
„Kal, 3 RD, p.č. 1172/18 - kNN“ – poř. č. 254. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo 
technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 857 v k.ú. Luby - umístění distribuční soustavy „Luby, p.č. 515/3 
- kNN“ – poř. č. 255. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo 
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technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3409/32 v k.ú. Klatovy - umístění distribuční soustavy „Klatovy, 
Tyršova - VN, TS, kNN“ – poř. č. 256. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou ProjektEL s.r.o. 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: p.č. 3596 ZE PK, 2422 ZE PK, 3597/1 ZE PK, 2438 ZE PK, 3595 ZE 
PK, 4242/82, 4242/84, 4242/87 v k.ú. Klatovy - umístění distribuční soustavy - zemní kabel 
VN, NN, trafostanice – poř. č.m 257. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou INVEST TEL, s.r.o. 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č 2804/33 v k.ú. Klatovy - umístění distribuční soustavy - „Klatovy, 
Harfa, 2806/39, Friš - kNN“- poř. č. 258. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný) a Robertem 
Petržálkem, Štěpánovice 107 (investor). 
Předmět smlouvy: parc. č. 437/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - stavba plynárenského 
zařízení „Technická a dopravní infrastruktura - Štěpánovice u Klatov - plynovod a 
přípojky“ – poř. č. 259. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o., 
Praha (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Plánické předměstí - optický kabel“ - vedení 
inženýrské sítě – poř. č. 260. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Klatovskou teplárnou, a.s. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy - část ul. Bezručova, 
Masarykova“ - zřízení a provozování horkovodního zařízení – poř. č. 261. 
 
Smlouva č. 13/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Společenstvím vlastníků jednotek ul. Pod Hůrkou čp. 572+573/III, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 1386/3 v k.ú. Klatovy - sídliště Pod Hůrkou - pokládka nové 
hydroizolace - husího krku – poř. č. 262. 
 
Smlouva č. 14/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Stavebním bytovým družstvem v Klatovech, Bezručova 617, Klatovy (žadatel). 
 
Předmět smlouvy: pp.č. 3935/3 v k.ú. Klatovy - sídliště U Retexu - pokládka nové  
hydroizolace - husího krku – poř. č. 263. 
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Smlouva č. 15/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a VK, 
DiS, Kydliny (žadatel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 655/1 v k.ú. Kydliny - místní komunikace - pokládka nové 
vodovodní přípojky – poř. č. 264. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 1/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a RV (nájemce). 
Předmět smlouvy: Václavská ul. čp., Klatovy. 
Účel nájmu: dílna.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 265.  
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 12/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a ČSOB a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stavba bez čp. v ul. Na Bělidle, Klatovy. 
Účel nájmu: garáž pro parkování služebního vozidla. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 266.  
 
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a ČSOB, a.s. (nájemce). 
Předmět dohody: stavba bez čp. v ul. U Čedíku, Klatovy - ukončení nájmu k 31.5.2014- 
poř. č. 267. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy 
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel) a Sborem dobrovolných 
hasičů Luby (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: budova čp. 179 na pozemku parc. č 242 v k.ú. Klatovy - bezúplatné 
užívání za účelem výkonu činnosti SDH Luby. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 268. 
 
Smlouva o provedení elektronického výběrového řízení mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a NAR marketing 
s.r.o. (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: elektronické výběrové řízení na výběr dodavatele bankovních služeb – 
poř. č. 269. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a KORAMEX a.s. Sušice, zastoupenou Ing. Petrem Makrlíkem, předsedou 
představenstva. 
Předmět smlouvy: Zpevněné plochy pod kontejnery v Klatovech a integrovaných obcích – 
poř. č. 270.  
 
 
 
Bod č. 253/10 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
26. 5. 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
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1/ mimořádné dotace: 
a/ Miloš Skořepa st. firma – žádost o dotaci na pořádání cyklistických závodů pro děti – 

rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
b/ Agentura Zdravé dítě – Mgr. M. Zámečníková _ žádost o dotaci na pořádání plaveckých 

závodů – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2 640 Kč na pronájem bazénu, 
c/ Komunita pro duchovní rozvoj o.p.s. – žádost o dotaci na vydání knihy „Za železnou 

oponou“ – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč, 
d/ Galerie Klatovy/Klenová – žádost o dotaci na obnovu portálu lékárny čp. 149/I – rada 

města žádost z jednání stáhla a uložila vedení města jednat s Galerií Klenová, 
e/ František Pojar „Artpromotion“ – žádost o dotaci na akci „“Hurá prázdniny“ – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč, 
f/ Svaz zdravotně postižených Šumava – žádost o dotaci na provoz sdružení a na sport a 

rehabilitační potřeby – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
g/ Klub stolního tenisu Klatovy z.s. – žádost o dotaci na zabezpečení III. Ligy mužů – rada 

města 25 000 Kč, 
h/ Sbor dobrovolných hasičů Luby u Klatov – žádost o dotaci na zabezpečení Dětského dne 

– rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 
i/ TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby – žádost o dotaci na pořádání jezdeckých závodů – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 254/10 
Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jednotě, 
Sportovní areál Špičák na trvalou propagaci města na Rozhledně Špičák. 
       Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 255/10 
Rada města schválila společnosti Kompakt spol. s.r.o. užití znaku města Klatov na 
cyklomapu a plán města Klatov. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č. 256/10 
Rada města schválila použití prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace  
ZŠ Čapkova ul., Klatovy ve výši 160 000 Kč na výměnu elektrického kotle ve školní 
jídelně Hálkova ul. 134. 
        Zodpovídá: ředitelka školy 
      
Bod č. 257/10 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 258/11 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 259/11 
Rada města rozhodla po dobu rekonstrukce náměstí přemístit prodej výpěstků do prostoru 
před Dominikánský klášter a uložila HO o přemístění tržního místa informovat všechny 
prodejce výpěstků. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 260/11 
Rada města uložila ORM a řediteli lesů jednat s J a Mgr. MH o podmínkách pronájmu 
pozemku pp.č. 910/l k.ú. Luby s minimální manipulační plochou a zahájit kroky k vytěžení 
z důvodu protipovodňových opatření a vyjmutí území z lesního  hospodářského plánu.  
Termín: do 1. 7. 2014 
       Zodpovídá p. Ing. R. Koldinský 
 
Bod č. 261/11 
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 886/3 o výměře 106 m2 v k.ú. Dehtín 

za cenu 3 710 Kč VK, Dehtín, 339 01 Klatovy. 
 
2/ Rada města doporučila ZM schválit posunutí termínu pro uzavření kupní smlouvy na 

pozemky p.č. 4191/1 – 2640 m2, č. 4191/2 – 298 m2, č. 4191/3 – 180 m2 v k.ú. Klatovy 
v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy panu PS, IČ 49170881, Pod Hůrkou, Klatovy 
do  30. 9. 2014 z daňových důvodů, vzniklých účinností  NOZ. Úkon bude zajištěn 
Dodatkem č. 2 k SOBK. 

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o Právu stavby pro:  

a/ BERGER BETON spol. s r.o. k pozemkové parcele č. 4205 v k.ú. Klatovy, 
b/ Klatovská prádelna s.r.o. k pozemkové parcele č.4204/5 – část na základě 

geometrického plánu v k.ú. Klatovy, 
c/ ENIX METAL s.r.o. k pozemkové parcele č.4204/5 – část na základě 

geometrického plánu v k.ú. Klatovy, 
d/ WT-DESIGN s.r.o. k pozemkové parcele č.4204/5 – část na základě 

geometrického plánu v k.ú. Klatovy, 
e/ CNCWORKING s. r.o. k pozemkové parcele č. 4213/1 a č. 4213/2 v k.ú. Klatovy, 
f/ Martin Kocum k pozemkové parcele č. 4212 v k.ú. Klatovy, 
g/ Petr Bartl k pozemkové parcele č. 4215 v k.ú. Klatovy. 

 Úkon bude zajištěn uzavřením smluv o Právu stavby s jednotlivými stavebníky 
s jejich následným vložením do KN. 

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit věcné břemeno: 

USNESENÍ č. 11 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 6. 2014 
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a/  vedení kanalizačního řadu a přípojek v pp.č. 3475/3 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví 
ČR-ŘSD Plzeň na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle směrnic 
ŘSD, tj. cca 46 358 Kč + DPH, 

b)  vedení vodovodního řadu a přípojek v pp.č. 3475/2 a 3475/3 v k.ú. Klatovy ve 
vlastnictví ČR-ŘSD Plzeň na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle 
směrnic ŘSD, tj. cca 142 124 Kč + DPH. 

 
5/  Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene umístění kanalizační 

stoky B 800 takto: 
-  v pp.č. 1516/1 ve vlastnictví TVAR výrobní družstvo Klatovy, Dr. Sedláka 713 

Klatovy III, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10 000 Kč 
+ DPH, tj. celkem 12 100 Kč 

-  v pp.č. 1514/10, 1514/26 ve vlastnictví AEROXON s.r.o. Dr. Sedláka 827, Klatovy 
III, na dobu neurčitou, bezúplatně 

- v pp.č. 1516/2 ve vlastnictví HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Želetavská  
1525/1, Praha 4 - Michle, na dobu neurčitou, bezúplatně. 

 
6/ Rada města doporučila ZM schválit věcné břemeno umístění chráničky PE 90 uložené 

v rámci akce: „Klatovy – optická síť – 3. etapa“ na dobu neurčitou, bezúplatně na 
pozemcích: 
a/ pp.č. 533/2 a 3212/10 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Plzeňského kraje a správě 

Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, 
b/ pp.č., 3792/22 a stp.č. 4319 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Plzeňského kraje a správě 

Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196. 

 
7/ Rada města doporučila ZM schválit věcné břemeno: 

a/ umístění kanalizačního řadu v pp.č. 449/1 v k. ú. Štěpánovice ve vlastnictví ŘSD 
Plzeň na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle směrnic ŘSD, tj. cca 
71 188 Kč + DPH 

b/ umístění veřejného osvětlení v pp.č. 449/1 v k.ú. Štěpánovice ve vlastnictví ŘSD 
Plzeň na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle směrnic ŘSD, tj. cca 
180 Kč + DPH. 

 
8/ Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 3044/1 v k. ú. Klatovy o výměře 80 m2 

Ing. Václavu Haasovi, Cibulkova 810, 339 01 Klatovy. 
 
9/ Rada města rozhodla o výpůjčce stp. č. 21/1 v k.ú. Vícenice o výměře 460 m2 Sboru 

dobrovolných hasičů Vícenice, IČ 65580630 na dobu neurčitou. 
 
10/ Rada města souhlasila se změnou trasy vedení NTL plynovodu a přípojek plynu  

a s ponecháním nefunkčního potrubí v zemi v rámci akce: „Klatovy, ul. Měchurova + 2 
– stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ v obecních pozemcích pp.č. 2771/36 a 
3914/1 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru. 
 

11/ Rada města uložila TSMK provést opravu laviček na pp.č. 3756/1 v k.ú. Klatovy, 
  u bytového domu čp. 89-90, Klatovy V. 
        Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 
12/ Rada města souhlasila se stavbou rodinného domu na pp. č. 82/11 a s přesahem požárně 
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nebezpečného prostoru na obecní pozemek 82/5 v k. ú. Tupadly. 
 
13/ Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů a nesouhlasí 

s provedením výkopových prací spojených s uložením kabelu VO do chráněné 
komunikace-chodníku na pp.č. 370/21 v k.ú. Tajanov ve vlastnictví města. 

 
14/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. 

v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v k.ú. Klatovy - umístění, přístup k zařízení  
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, 
Plánická, KSK, parc.č. 3179/17-TS, VN, kNN“ – v pp.č. 3179/31, 3179/35, 3179/38, 
3179/90, 3179/94 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 62 bm zemního kabelu NN za 
jednorázovou úhradu ve výši 12 400 Kč + DPH v platné výši. 

 
15/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve spoluvlastnictví Města Klatovy v k.ú. Klatovy –umístění, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „Stavební 
úpravy NTL plynovodu a přípojek Klatovy, ul. Měchurova“ – v pp. č. 3759/3 (město 
vlastní id 345/4000) v rozsahu cca 19 bm a pp.č. 3759/1 (město vlastní id 4/125) 
v rozsahu cca 37 bm za jednorázovou úhradu 360 Kč/bm přepočteno na výši 
spoluvlastnického podílu + DPH v platné výši. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle vzoru RWE GasNet s.r.o. jako ostatní 
spoluvlastníci, tj. ne dle přílohy č. 3 Pravidel č. P1/2011 v platném znění. 

 
16/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „Stavební úpravy NTL 
plynovodu a přípojek – ul. Akátová“ – v pp. č. 3204/30, 3204/31, 3204/59, 3206/34, 
3206/135, 3206/137, 3206/139 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 631 bm 
plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době 
za cca 61 300 Kč + DPH v platné výši). 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 262/11 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Rozšíření MK v obci 
Kydliny“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + 
zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schvaluje text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
       
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     František Kocfelda  
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 6. 2014 od 09.45 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                             Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek      Petr Fiala 
Mgr. Sylva Sejpková                                                         Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
František Kocfelda                                                             Bc. Luboš Broukal 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 2. 7. 2014 od 12:30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 8. 7. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 263/11 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Zvukový průvodce – Hřbitov sv. Jakuba  
v Klatovech“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10,  
301 00 Plzeň, IČ: 16736842. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 340 281,00 Kč bez DPH, 
411 740,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 264/11 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Zateplení MŠ U Pošty, 682 Klatovy“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Klatovská stavební společnost s.r.o., 
K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ: 26357534. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 080 000,00 Kč bez 
DPH, 4 936 800,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 265/11 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce, otevřené řízení podle zákona na akci „Zateplení ZŠ Tolstého Klatovy“. 
 
 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 344 01 
Domažlice, IČ: 26352516. 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 27 300 000,00 Kč bez 
DPH, 33 033 000,00 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 266/11 
1/  Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/25/2013/Kč ze 

dne 31. 7. 2013, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ALDAST, spol. s r.o. na akci 
„Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu Klatovy“. Předmětem dodatku je dodatečná 
vestavba ochlazovacího bazénku v saunovém světě za cenu 2 201 096 Kč bez DPH.  
Dodatek je předložen v seznamu smluv. 

 
2/ Rada města uložila ORM uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 267/11 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na  

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Kompostéry pro domácnosti ve městě Klatovy“ formou písemné výzvy  zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových 
stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je ekonomická výhodnost nabídky.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jana Michálková  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 28. 7. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 92, čp. 63, 3. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
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Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Petr Fiala                                                                         Aleš Buriánek 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jana Michálková                                                       Ing. Věra Rozsypalová 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 8. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 19. 8. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 268/11 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 2. 6. 2014. 
 
Bod č. 269/11 
Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona „Škoda Rapid Spaceback“ a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka firmy Auto Nejdl s.r.o. Klatov za cenu 335 426 Kč vč. DPH. 

Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
Bod č. 270/11 
Rada města v souladu s ust. § 29, odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů ruší jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vícenice. 
      Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
Bod č. 271/11 
Rada města rozhodla: 
1/  zastavit zpracování PD na novou čerpací stanici ve stupni DSP 
2/ objednat novou PD ve stupni DUR a DSP na rekonstrukci stávající čerpací stanice 
    a navazující kanalizace, jež bude vykoupena od Českých drah. 
      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 272/11 
Rada města schválila vyplacení odměn ředitelům MŠ a ZŠ dle předloženého návrhu  
a uložila vedoucí OŠKCR jednotlivé ředitele MŠ a ZŠ písemně informovat. 
      Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 273/11 
Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištění prázdninových provozů mateřských škol, 
školních družin a školních jídelen v červenci a srpnu. 
      Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 274/11 
Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu prodeje bytů ve vlastnictví města. 
 
Bod č. 275/11 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konané dne 
2. 6. 2014. 
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Bod č. 276/11 
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2014 z fondu dotací. 
 
Bod č. 277/11 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň, zastoupenou Mgr. Renatou 
Šindelářovou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: provedení opravy pamětního kříže v obci Pihovice – poř. č. 271. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň, zastoupenou Mgr. Renatou 
Šindelářovou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: provedení opravy pamětního křížku v obci Sobětice – poř. č. 272. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Zuzanou Holoubkovou, Mukařov - Srbín 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce - vystoupení v rámci akce Dny evropského dědictví - 
SPIRITUÁL KVINTET - 13.9.2014 na nám. Míru v Klatovech – poř. č. 273. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a DM drogerie markt s.r.o., České Budějovice (dárce). 
Předmět smlouvy: spolupráce při akci „Na jedné lodi“ - dar formou služby – poř. č. 274. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (dárce) a Městským kulturním střediskem Klatovy, zastoupeným ředitelkou  
Ing. Věrou Schmidovou (obdarovaný). 
Předmět smlouvy: peněžitý dar ve výši 6 754,- Kč jako příspěvek na účast mažoretek 
Modern při MěKS na akci 40. Bayerischer Nordgautag 2014 dne 29.6.2014 v Chamu – poř. 
č. 275. 
 
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Ivanem Vičarem - VEGA 
AUDIT, Pod Dubovkou 7, Plzeň (vykonavatel). 
Předmět smlouvy: vykonání přezkoumání hospodaření města Klatovy a vydání zprávy o 
výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 a vydání dopisu 
vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedení 
přezkoumání hospodaření – poř. č. 276. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (dárce) a Tělovýchovnou jednotou Sportovní areál Špičák, zastoupenou  
Mgr. Michalem Linhartem (obdarovaný). 
Předmět smlouvy: finanční dar ve výši 10 000,- Kč na rozvoj sportovní činnosti – poř. č. 
277. 
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Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a MB, Školní, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: část p.č. 647/2 v k.ú. Kydliny – poř. č. 278. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a PaedDr. LD, Domažlické předměstí, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: p.č. 967/8 v k.ú. Klatovy – poř. č. 279. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Ing. HV, Rakovského, Praha 14 (pachtýř). 
Předmět smlouvy: část p.č. 647/2 v k.ú. Kydliny -  poř. č. 280. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Plzeňským 
krajem - Správou a údržbou silnic PK, zastoupenou Ing. Josefem Felberem (vlastník). 
Předmět smlouvy: souhlas s realizací stavby „Točník - chodník u silnice III/11766“ – poř. č. 
281. 
 
Dohoda o ukončení nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ZO Českého zahrádkářského svazu Klatovy I 
střed, zastoupenou Antonínem Papežem (nájemce). 
Předmět dohody: ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.5.2014 – poř. č. 282. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ZO Českého zahrádkářského svazu 
Klatovy I střed, zastoupenou Antonínem Papežem (nájemce). 
Změna: čl. III - z nájemní smlouvy se vyjímá stp.č. 1247, pp.č. 503/5 a část pp.č. 503/2 
v k.ú. Klatovy. Původní výměra činila 550 m2, nová výměra činí 400 m2 – poř. č. 283. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a VH, Koldinova, Klatovy (vlastník). 
Změna: čl. II - vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu „Točník - chodník           
silnice III/11766“. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2024 – poř. č. 284. 
 
Smlouva a dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a EKO-
KOM, a.s., Praha 4, zastoupenou RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D. 
Předmět smlouvy: zajištění zpětného odběru, tj. odebírat použité obaly od spotřebitelů za 
účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů, zajišťovat recyklaci odpadu z obalů nebo 
jeho další využití a vést o tomto evidenci – poř. č. 285. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě směnné mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a SH a Ing. AH, Sobětice. 
Předmět smlouvy: směna pp.č. 33/4 v k.ú. Sobětice vlastnictví H za pp.č. 32/11 v k.ú. 
Sobětice ve vlastnictví města Klatovy – poř. č. 286. 
 
 
Smlouva o budoucí smlouvě směnné mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
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Mgr. Rudolfem Salvetrem a ML, Luby a VŠ, Školní, Klatovy. 
Předmět smlouvy: směna pp.č. 768/2, 769 v k.ú. Luby ve vlastnictví ML  
a VŠ za pp.č. 32/11 v k.ú. Sobětice ve vlastnictví města Klatovy – poř. č. 287. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a LV, Mochtín (budoucí prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. KN 908/1 v k.ú. Luby – poř. č. 288. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě směnné mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a GP, Sídliště Sever, Klatovy - Luby. 
Předmět smlouvy: směna pp.č 783, 784, 787 v k.ú. Luby ve vlastnictví GP za pp.č. 1089 
v k.ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy . poř. č. 289.  
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a VS, Klášterní, Teplá (budoucí prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. PK 666 v k.ú. Klatovy – poř. č. 290. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a MK, Pod Hůrkou, Klatovy (budoucí 
prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 906/2, 907/2 v k.ú. Luby – poř. č. 291. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a KŠ a ZŠ, Spořilovská, Klatovy - Luby 
(budoucí prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 663 v k.ú. Klatovy- poř. č. 292. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a KH, Nad Lomnicí, Blatná (budoucí 
prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 40/1 v k.ú. Sobětice – poř. č. 293. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě směnné mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a JP, Luby. 
Předmět smlouvy: směna pp.č. 778, 780 v k.ú. Luby ve vlastnictví JP za pp.č. 150/16, 
150/14, 150/19 a 262/10 v k.ú. Kosmáčov ve vlastnictví města Klatovy – poř. č. 294. 
 
Smlouva č. 16/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a VH, Suvorovova, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 370/21 v k.ú. Tajanov u Tupadel - chodník 
směrem na Tupadly - pokládka nového zemního kabelu veřejného osvětlení. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 295. 
 
Smlouva č. 17/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a JV, Sobětice (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 62/1 v k.ú. Sobětice - místní komunikace - 
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pokládka nové STL plynové přípojky. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 296. 
 
Smlouva č. 18/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a GF, Vaňkova, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 223/6 v k.ú. Klatovy - Vaňkova ul. - pokládka 
nové hydroizolace. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 297. 
 
Smlouva č. 19/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a ZEPRA Šulda s.r.o., Praha 3, zastoupenou Aloisem Šuldou (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 223/6 v k.ú. Klatovy - Vaňkova ul. - pokládka 
nové hydroizolace. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 298. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba plynárenského zařízení „Klatovy, Akátová ulice - stavební úpravy 
NTL plynovodu a přípojek“- poř. č. 299. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - „Klatovy, Airweb, Plzeňská - Jiráskova - Rozvoj“. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 91 100 Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 300. 
 
Smlouva č. 20/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
GASSPO spol. s r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Bohumilem Němcem (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3516/1 v k.ú. Klatovy - Voříškova ul. - 
převod NTL plynovodu a přípojek na STL plynovod. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 301. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo 
technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
 
 
Předmět smlouvy: parc. č. 3792/1, 3792/154, 3792/159, 3792/161 v k.ú. Klatovy - umístění 
a provozování distribuční soustavy - „Klatovy, BV SPEKTRUM - NN“ - zemní kabelové 
vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně 29 600,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. Č. 302. 
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a DARUMA spol. s r.o., Plzeň, zastoupenou Ing. Miroslavem Maškem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž zvukového průvodce - „Zvukový průvodce - hřbitov 
sv. Jakuba v Klatovech“ – poř. č. 303. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a DiS. Petrem Kourou, Dobrovského 19, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy“ – poř. č. 304. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu Klatovy“ 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a ALDAST, spol. s r.o., Strakonice, zastoupenou jednatelem Jiřím Podskalským 
(zhotovitel). 
Změna: 3. Předmět plnění - navýšení o vestavbu ochlazovacího bazénku v saunovém světě 
a 5. Cena díla – poř. č. 305. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AM, Máchova, Klatovy 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Zateplení MŠ U Pošty, Klatovy“ – poř. č. 306. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a JS, Hřbitovní, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3405/5 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 307. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Pavilon skla Klatovy“ mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ALDAST, spol. 
s r.o., Strakonice, zastoupenou jednatelem Jiřím Podskalským (zhotovitel). 
Změna: 5. Cena díla – vícepráce – poř. č. 308. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a AK, Hřbitovní Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č 3405/5 v k.ú. Klatovy.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 309. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., K Letišti 893, Klatovy, 
zastoupenou jednatelkou Jitkou Dvořákovou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Zateplení MŠ U Pošty, Klatovy“ – poř. č. 310. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o., Domažlice, zastoupenou jednatelem 
Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy“ – poř. č. 311. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a INVEST TEL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Petrem 
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Nejdlem (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž - „Osvětlení náměstí Míru v Klatovech“ – poř. č. 312. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Transmix beton, s.r.o., Klatovy, zastoupenou Lubošem Koberou 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Klatovy, Šmeralova ulice - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“ – poř. 313. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a VAK SERVIS s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Ing. 
Václavem Jančou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Luby sever - lokalita Za Tatranem, ochrana 
intravilánu před záplavami“ – poř. č. 314. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ing. VP a IP, B. Němcové, Chlumec nad Cidlinou 
(povinní). 
Předmět smlouvy: pp.č. 93 v k.ú. Střeziměř - zřízení a provozování vodovodního řadu – 
poř. č. 315. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a manž. J a JŠ, Točník (prodávající). 
Změna: čl. 1 - souhlas s realizací akce „Točník - chodník u silnice III/11766“. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2022 – poř. č. 316. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a manž. J a JŠ, Točník (vlastník). 
Změna: čl. II - souhlas s realizací akce „Točník - chodník u silnice III/11766“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2022 – poř. č. 317. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a PB, Pod Hůrkou, Klatovy. 
Změna: čl. II - souhlas s realizací akce „Točník - chodník u silnice III/11766“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2022 – poř. č. 318. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Ing. VV, Kladenská, Hostouň u 
Prahy (prodávající) 
Změna: čl. II - souhlas s realizací akce „Točník - chodník u silnice III/11766“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2024 – poř. č. 319. 
 
 
Smlouva o úpravě pozemky a souhlasu se vstupem na pozemek mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a manž. E a MČ, 
Vícenice (vlastník). 
Předmět smlouvy: souhlas s realizací akce „Točník - chodník u silnice III/11766“. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2024 – poř. č. 320. 
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Bod č. 278/11 
Rada města schválila Galérii Klatovy/Klenová vyplacení finančního příspěvek ze Zlatého 
fondu ve výši 150 000 Kč na obnovu portálu. 
      Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 279/11 
Rada města schválila Centru pro dějiny sochařství Horažďovice, z.s. vyplacení finančního 
příspěvku ze Zlatého fondu ve výši 30 000 Kč na podporu projektu ARTOPOS. 
      Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 280/11 
Rada města schválila České basketbalové federaci vyplacení finančního příspěvku ze 
Zlatého fondu ve výši 500 000 Kč na organizační zajištění mistrovství světa žen do 17 let. 
      Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 
 
Bod č. 281/11 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 282/12 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 283/12 
1/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 212/1 v k.ú. 

Klatovy za smluvní cenu 1 200 Kč/m2 takto: 
a/  cca 25 m2 do výlučného vlastnictví Ing. LN, Praha 8 za smluvní cenu cca 30 000 Kč 

a 
b/  cca 25 m2 do podílového spoluvlastnictví manželů F a MŠ, Kdyně (id. ¼), JF,  

Klatovy II. (id. ½) a MŠ, Klatovy II. (id. ¼) za smluvní cenu cca 30 000 Kč. 
 

2/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 930/15 o výměře 1 624 m2 v k. ú. 
Ostřetice za cenu smluvní 81 200 Kč od od Obce Ostřetice, Ostřetice 27, 339 01 

   Klatovy. 
 
3/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku - č. 908/1, v k.ú. Luby o celkové 

výměře cca 60 m2 od LV, Mochtín 339  01 Klatovy ve veřejném zájmu pro stavbu 
protipovodňového opatření v obci Luby s názvem „Hruštička“.  

 
4/  a/ Rada města doporučila ZM, schválit opatrovníkem účastníků řízení (pí MF, p. MF, 

p. PKa pí PL) v KoPÚ Sobětice u Klatov je Město Klatovy. 
b/ Rada města doporučila ZM zmocnit jako zástupce opatrovníka v KoPÚ Sobětice  

u Klatov starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra. 
 
5/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků č. 468 a č. 470 o celkové výměře 

14 m2 v k. ú. Štěpánovice ve vlastnictví města Klatovy za pozemkovou parcelu č. 469 o 
výměře 1 m2  v k. ú. Štěpánovice ve vlastnictví FT, Štěpánovice, 33901, Klatovy, 
s finančním doplatkem ve prospěch města Klatovy ve výši 11 523 Kč. 

 
6/ a/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na 

stavbu: „Rodinný dům Klatovy č.k.967/23“, s uložením přípojek pro nový rodinný 
dům na  pp.č. 967/23 a 967/2 v k.ú. Klatovy do obecních pozemků pp.č. 967/8, 
969/8 a 964/1 v k.ú. Klatovy a s připojením nově budované účelové komunikace na 
pp.č. 969/8, 967/8 a 964/1 v k.ú. Klatovy na místní komunikaci na pp.č. 967/5, 
967/8 a 969/8 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami TSMK a 
hospodářského odboru MěÚ ze dne 19. 5. 2014. 

 
 
 
 

USNESENÍ č. 12 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 24. 6. 2014 
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b/  Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene vedení kanalizační 
stoky KT 400 v pp.č. 967/2 a 967/65 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví manželů Ing. JB, 
Klatovy – Luby  a Ing. ZB, Klatovy III., na dobu neurčitou, bezúplatně. 

 
7/ Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pp.č. 910/1 o výměře 1 287 m2v k.ú. 

Luby za cenu 386 100 Kč od J a Mgr. MH, Luby, 339 01 Klatovy. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 284/12 
RM doporučila ZM: 
a/ schválit předložení žádosti o dotaci na projekt Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, 

Klatovy do Regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj 
měst a obcí, oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího 
odborného školství a 

b/ schválit realizaci projektu až do výše celkových výdajů projektu 3 000 000 Kč, jeho 
předfinancování a spolufinancování v případě schválení dotace v rámci rozpočtu města 
Klatovy. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 285/12  
Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí 
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s názvem: „Zatraktivnění 
areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum“ v předloženém znění. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 286/12 
1/  Rada města doporučila ZM schválit návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace 

k projektu „Pavilon skla Klatovy“ v předloženém znění.  
 
2/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce Pavilon skla Klatovy o 

částku 7 390 000 Kč na dofinancování realizace akce. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 287/12 
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: 
„Lipová alej v Otíně“ v předloženém znění. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 288/12 
Rada města doporučila ZM schválit Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP k projektu s názvem:  
„Tvořivá zaHRAda k nadechnutí“ v předloženém znění. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
 
Bod č. 289/12 
1/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí neinvestiční dotace na akci „Klatovy, 
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Divadelní čp. 148 – škola jezuitská latinská“ od Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč. 
 
2/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí neinvestiční dotace na akci „Klatovy, 

Vrchlického sady, Hifiklub Klatovy“ od Plzeňského kraje ve výši 70 000 Kč. 
 
3/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí investiční dotace na akci „Smíšená 

cyklostezka Klatovy – Beňovy“ od Plzeňského kraje ve výši 80 000 Kč. 
 
4/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí investiční dotace na akci „DÚR – Vodovod 

Dehtín“ od Plzeňského kraje ve výši 55 000 Kč. 
 
5/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí investiční dotace na akci „DÚR – Retenční 

nádrže na Stoce „A“ a „B“ před ČOV Klatovy“ od Plzeňského kraje ve výši 30 000 Kč. 
 
6/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí neinvestiční dotace na akce „Příspěvek na 

potřeby JSDHO Štěpánovice“, „Příspěvek na potřeby JSDHO Střeziměř“ a „Příspěvek 
na potřeby JSDHO Dehtín“ od Plzeňského kraje ve výši 8 044 Kč na jednotlivé sbory.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 290/12 
Rada města vzala na vědomí informaci o podané žádosti do dotačního programu 
Ministerstva kultury CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP 
fondů 2009-2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního 
dědictví“ na realizaci projektu „Centrum Clatovia“. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 291/12  
1/  Rada města doporučila ZM schválit převod finančních prostředků příspěvkové 

organizaci Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci a navýšit 
rozpočet investičních akcí:  
a/ snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova – částka 72 600 Kč, 
b/ snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátova – částka 84 700 Kč, 
c/ snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká – částka 157 300 Kč. 
na vyhotovení prováděcích projektových dokumentací.  

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu investiční akce města „Snížení 

energetické náročnosti ZŠ Plánická 208/I“ o částku  242 000 Kč na vyhotovení 
  prováděcí PD.  
 
3/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení investiční akce města „Snížení 

energetické náročnosti kulturního domu“ do rozpočtu s částkou 242 000 Kč na 
vyhotovení prováděcí PD.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
 
Bod č.  292/12 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
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služby mimo režim zákona na akci „Úvěr pro město Klatovy“. 
 
2/  Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla, že nabídka 
   uchazeče č. 1 – Československé obchodní banky, a.s. bude uvedena při zahájení 

elektronické aukce dne 24. 6. 2014 jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. bude 
výchozí cenou. 

 
3/  Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je na základě elektronické 

aukce nabídka firmy Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha,  
IČ: 45317054. s pohyblivou úrokovou sazbou tvořenou součtem referenční sazby 1 M 

PRIBOR a pevné přirážky (marže) banky ve výši 0,190% p.a. z jistiny úvěru. 
 
4/  Rada města doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. j) z.č. 

128/2000 Sb., o obcích, schválit přijetí revolvingového úvěru pro město Klatovy 
s maximálním úvěrovým rámcem ve výši 70 000 tis. Kč.  

 
5/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a po schválení přijetí úvěru v ZM dne 1. 7. 2014 uzavřít s vybranou firmou 
Úvěrovou smlouvu. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
               pí Ing. Chalupová 
Bod č. 293/12 
1/  Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/5/2014/Kč ze 

dne 17. 3. 2014, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Pyramida s.r.o. na akci 
„Oprava bazénové technologie venkovních bazénů – areál městských lázní Klatovy – I. 
etapa“.  
Předmětem dodatku je provedení nezbytných prací z dalších etap kompletní 
rekonstrukce venkovních bazénů v areálu městských lázní za cenu 522.527,-Kč bez 
DPH.  

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Oprava bazénové 

technologie venkovních bazénů – areál městských lázní Klatovy – I. etapa“ o částku 
523 000 Kč a uložila ORM uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo po schválení v ZM dne 
1. 7. 2014. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 294/12  
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona na akci „Projektová dokumentace pro provádění stavby 
„ČOV Klatovy – rekonstrukce metanizační nádrže MN III““. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Vodohospodářský podnik, a.s., Pražská 
87/14, 303 02 Plzeň,  IČ: 62623508. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 316 500,00 Kč bez 
DPH, 382 965,00 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 
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Bod č. 295/12 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy Vodojem Rozvoj nový – stavební 
úpravy – střešní plášť, oplocení“ 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ŠIMÁČEK – STAVBY, s.r.o., Točník 
106, 339 01 Klatovy, IČ: 25220560. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 622 329,00 Kč bez 
DPH, 753 018,00 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č.  296/12 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801,  
       379 01 Třeboň, IČ: 27720161 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na 
Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., 

Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr 
na Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 

757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na 
Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 

Spálené Poříčí, IČ: 62620401 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na 
Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
5/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Milan Horáček, Žitná 1227/20, 696 01 

Rohatec, IČ: 18182267 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském 
potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
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6/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Josef Jůn – DŘEVOTRANS, Drahonice 
46, 389 01 Vodňany, IČ: 47731478 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na 
Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
7/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – MVP Merklín s.r.o., U Zámku, 334 52 

Merklín, IČ: 26375699 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském 
potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
8/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 

226, 379 01 Třeboň, IČ: 47239328 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na 
Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
9/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Nowastav a.s., Malešická 49, 130 00 

Praha 3, IČ: 00565679 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském 
potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
10/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Vodohospodářské stavby společnost 

s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308 z účasti v 
zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 
137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském potoce“ z důvodu porušení 
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
11/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 

312 00 Plzeň, IČ: 40525007 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském 
potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
12/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – TRANS-REGION-STAV s.r.o., Březno u 

Chomutova 581, 431 45 Březno, IČ: 47785977 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr 
na Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
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13/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Společnost Poldr na Mochtínském potoce 
– vedoucí účastník: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,               
IČ: 26068338 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském potoce“ z 
důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
14/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Petr Březina – APB Plzeň, Losiná 303, 
       332 04 Nezvěstice, IČ: 16669711 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na 
Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 

       Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
15/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – VIAMONT DSP a.s., Železničářská 

1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25429949 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr 
na Mochtínském potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách.  
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

16/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PB SCOM s.r.o. Radniční 28, 753 01 
Hranice, IČ:25397087 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Poldr na Mochtínském 
potoce“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách.  
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou částí usnesení. 

 
17/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Poldr na 
Mochtínském potoce – Luby“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče PAS 
PLUS s.r.o., Hlavní 100, 250 85 Křenice, IČ: 26035782. 

 
18/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 222 222 Kč bez DPH, 
6 318 888,70 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
      p. Mgr. R. Salvetr 
Bod č. 297/12 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Masarykova ZŠ – školní 
jídelna – rekonstrukce plynové kotelny“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 
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dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 2. 7. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 
  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
JUDr. Jiří Štancl      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Aleš Buriánek                                                             Petr Fiala 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Mgr. Emilie Salvetrová     Mgr. Eva Lepší 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 2. 7. 2014 od 13.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 8. 7. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 298/12 
1/ Rada města doporučila ZM schválit na základě návrhu výběrové komise poskytnout 

zápůjčky z Fondu RB XLII. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 100 000 Kč. 
 
2/ Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XLII. kolo 

zápůjček z Fondu RB po schválení ZM. 
 
3/ Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po schválení 

ZM. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 299/12 
1/ Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování 

zápůjček z fondu rozvoje bydlení XLIII. kolo. 
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádosti na úřední desce a dále toto 

zveřejnit v místním tisku. 
 
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 
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shromáždění podkladů a svolání komise je za hospodářský odbor F. Kocfelda a za 
finanční odbor Ing. H. Chalupová. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 300/12 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2014 doplněné  
o dofinancování akce „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum“ 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.     
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 301/12 
Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30. 6. 2014 do 30. 6. 2015. 

Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 302/12 
Rada města projednala návrh „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  
– Komunitního plánu sociálních služeb na území Klatovska“ a nedoporučila ZM schválit 
v předloženém přehledu prioritních oblastí a opatření  část 2.2. – služba mediace a krizové 
intervence a část 2.3. – činnost primárního preventika pro město Klatovy.   
  

Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 303/12 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci opuštěného majetku ze 
dne 5. 6. 2014. 
 
Bod č. 304/12 
RM doporučila ZM zrušit výběrové řízení na úplatné postoupení pohledávek města z titulu 
nájemného bytů. 
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 305/12  
Rada města projednala zápis č. 5/14 z jednání bytové komise a přijala následující závěry: 
k bodu 2.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, 

Plánická s pí LH na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, 

Plzeňská s pí SJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, 

Plzeňská s pí SJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Pod 

Hůrkou s pí BJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Pražská 

s p. PH na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí HG na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.7. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí IP na dobu určitou 6 měsíců, 
 
k bodu 2.8. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, 
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Niederleho s p. RB na dobu určitou 1 roku,  
k bodu 2.9. vzala  na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

ŠV, Klatovy 
       PJ,  Klatovy  
       ŘJ,  Klatovy  
       FV, Klatovy  

ZV, Klatovy  
k bodu 2.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí ST na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 3.1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, 

Klatovy, Pražská s pí IP bytem Nýrsko, na dobu určitou 12 kalendářních 
měsíců, 

k bodu 3.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 305, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. LP, bytem Janovice nad 
Úhlavou, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 50.000,-, 

k bodu 3.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 714, kat. A, 0+1 a  
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MP, bytem B.Smetany, 
Sokolov, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 50.000,-, 

k bodu 3.4 schválila ukončení nájmu bytu č. 23 na adrese Klatovy, Masarykova s pí. 
VV. 
Schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 0+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí. VV, bytem 
Masarykova, Klatovy , na dobu neurčitou,  

k bodu 4.1.  rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného pí VF, 
bytem Klatovy, Václavská, byt č. 10, 

k boru 5.1. udělila souhlas k podnájmu bytu č. 30 na adrese Klatovy, Plánická pro pí 
MM a její dceru N, na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015, 

k bodu 5.2.  udělila souhlas k podnájmu bytu č. 11 na adrese Klatovy, Plánická pro pí. 
MS a TP, na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015, 

k bodu 5.3.  udělila souhlas k podnájmu bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická pro pí. 
MB, na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015, 

k bodu 6.1.  vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 1 na adrese Klatovy, Rozvoj na paní 
MT, 

k bodu 7.1.  zamítla žádost sl. LH, byt. č 21, Plánická o převod nájemní smlouvy na sl. K.  
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 306/12 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Koldinova s pí MZ, bytem Luby, na dobu určitou  
12 kalendářních měsíců, nájemné 70 Kč /m2. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
 
Bod č. 307/12 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (nájemce) a Ing. JP, Palackého, Klatovy a LP, Na Bělidle, Klatovy 
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(pronajímatelé). 
Předmět smlouvy: p.č. 41/1, 55/8 a 55/46 v k.ú. Sobětice u Klatov – poř. č. 321. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, státním 
podnikem, zastoupeným generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 872/2 v k.ú. Luby - umístění stavby výústního objektu dešťové 
kanalizace zřizované v rámci akce „Společenské zařízení městské části Luby - Klatovy - 
pozemní komunikace“ – poř. č. 322. 
 
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Zámek Týnec, 
národní kulturní památka“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (partner projektu) a Zámkem Týnec, z.s. (nositel dotace). 
Předmět smlouvy: zajištění úspěšné realizace projektu – poř. č. 323. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského 
kraje“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šobrem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: objekt Hifi klubu ve Vrchlického sadech v Klatovech - výměna střešního 
pláště. Dotace ve výši 70 000,- Kč – poř. č. 324. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek 
Plzeňského kraje“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Římskokatolickou farností Klatovy (příjemce) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šobrem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: stavební úpravy čp. 148 Klatovy - oprava stropní konstrukce - 2. etapa. 
Dotace ve výši 100 000,- Kč – poř. č. 325. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Oprava bazénové technologie 
venkovních bazénů - areál městských lázní - I. etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Pyramida s.r.o., Plzeň, 
zastoupenou jednatelem Jiřím Vítkem (zhotovitel). 
Změna: 3. Předmět plnění - navýšení o práce vyvolané návazností dalších etap celkové 
rekonstrukce areálu venkovních lázní a 5. Cena díla – poř. č. 326. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Telefónica Czech Republic, a.s. (oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic PK (stavebník). 
Předmět smlouvy: přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov - SO 404 přeložka tel. vedení - 
zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení. Služebnost se 
zřizuje za úplatu - 42 000,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř.č. 327. 
 
 
 
Smlouva č. 21/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a Miloslavem Trefancem, Čínov 664, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3822/3 v k.ú. Klatovy - komunikace v Čínově. 



12 
 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 328. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - zemní kabel - 
Plánická ulice, Klatovy. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 12 400,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 329. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - zemní kabel NN - 
Čechova ulice, Klatovy. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 32 200,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 330. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. P a PaedDr. DM, Za Beránkem, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 6559 v k.ú. Klatovy – poř. č. 331. 
 
 
Prohlášení o partnerství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Základní školou Tolstého Klatovy, zastoupenou  
Mgr. Vítězslavem Šklebeným (partner). 
Předmět prohlášení: partnerství k projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, Klatovy“ – 
poř. č. 332. 
 
Prohlášení o partnerství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Základní školou Plánická Klatovy, zastoupenou  
Mgr. Karlem Denkem (partner). 
Předmět prohlášení: partnerství k projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, Klatovy“ – 
poř. č. 333. 
 
 
Prohlášení o partnerství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Základní školou Čapkova Klatovy, zastoupenou 
PaedDr. Danou Martinkovou (partner). 
Předmět prohlášení: partnerství k projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, Klatovy“ – 
poř. č. 334. 
 
Prohlášení o partnerství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Masarykovou základní školou Klatovy, zastoupenou 
Mgr. Emilií Salvetrovou (partner). 
 
Předmět prohlášení: partnerství k projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, Klatovy“ – 
poř. č. 335. 
 
Prohlášení o partnerství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Střední školou zemědělskou a potravinářskou 
Klatovy, zastoupenou Ing. Vladislavem Smolíkem (partner). 
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Předmět prohlášení: partnerství k projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, Klatovy“ – 
poř. č. 336. 
 
Prohlášení o partnerství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. 
Nálepky 362 zastoupenou Ing. Jiřím Diem (partner). 
Předmět prohlášení: partnerství k projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ, Klatovy“ – 
poř. č. 337. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice, zastoupenou jednatelem 
JUDr. Janem Šmidmayerem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: vyhledat vhodný dotační titul pro projekt „Vybavení pro potřeby výuky 
v ZŠ, Klatovy“ – poř. č. 338. 
 
Smlouva o výpůjčce městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Radkem Škrobánkem, Točník 22, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část p.č. 3792/94 v k.ú. Klatovy - pozemek pod prodejním stánkem. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 339. 
 
Smlouva o výpůjčce městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Zdeňkou Kohoutovou, Chaloupky 176, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2594/2 a stp.č. 1310 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 340. 
 
Bod č. 308/12 
Rada města projednala zápis ze schůze komis pro výchovu, vzdělávání a sport, konané dne 
23. 6. 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace: 
a/ Policejní sportovní klub Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč, 
b/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání střeleckých závodů – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 
c/ A. Šota – oddíl ST. Sokola Klatovy, žádost o dotaci na pořádání MČR v benchpressu – 

rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
d/ Atelier STODOLA s.r.o. – žádost o dotaci na kulturní činnost kavárny – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
e/ Divadlo RYNEK, z.s. – žádost o dotaci na natáčení filmové pohádky – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
2/  Rada města vzala na vědomí předložený organizační řád Mateřské školy Klatov, 

Studentská 601.       
 
 
 
Bod č. 309/12 
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy převedení finančních prostředků 
z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání finančních prostředků z investičního 
fondu v hodnotě 860 319,08 Kč na rekonstrukci kotelny v budově školní jídelny ul. Žižkova 
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360. 
      Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 
 
Bod č. 310/12 
Rada města schválila program ZM konané dne 1.7.2014. 
 
Bod č. 311/12 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
 
 
 



1 
 

 
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 312/13 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 313/13 
1/ Rada města rozhodla o stažení bodu č. 1 – vypořádání duplicitního vlastnictví 

pozemků, výkup pozemku (areál čistírny odpadních vod) a uložilo ORM tento 
majetkoprávní úkon opakovaně předložit na jednání RM 19. 8. 2014 v souladu 
s připomínkami členů RM. 

 
2/ Rada města doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 1. 7. 2014 a doporučila schválit 

směnu pozemků č. 468 a č. 470 o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Štěpánovice ve 
vlastnictví města Klatovy za p.č. 469 o výměře l m2 v k. ú. Štěpánovice ve vlastnictví 
FT, Štěpánovice, 339 01 Klatovy, s finančním doplatkem ve prospěch města Klatov ve 
výši 11 523 Kč.  

 
3/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu:  

„Klatovy, Voříškova – přípojka optickým kabelem“ v pp.č. 3516/1 v k.ú. Klatovy 
dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru a s podmínkou uložení 
dalších chráničky pro město. 

 b/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 3516/1 do 
majetku města od Telefónica O2. 

 
4/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu: 

„Klatovy, Podhůrecká – NN, IE-12-0005304“ na obecních pozemcích pp.č. 1335/13, 
1333, 4001/3, 4001/1 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami 
hospodářského odboru. 

 
5/   Rada města souhlasila  s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu: 

   „Klatovy, TS Sokolovna-TS Sodovkárna – kabel VN“ v obecních pozemcích stp.č. 
496, pp.č. 38/2, 279/5, 279/13, 3409/1, 3409/11, 3430/10, 4249 v k.ú. Klatovy dle 
předložené situace a s podmínkami hospodářského odboru. 
a uložila HO prověřit, z jakého důvodu požaduje vlastník ponechání původního 
nefunkčního vedení VN v obecních pozemcích. 

 
6/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu: 

„Klatovy, Gorkého – NN“ na pozemcích ve svém vlastnictví – pp.č. 2757, 2488/2, 
2759 a stavbě chodníku na pp.č. 3439/1 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace 
dle podmínek hospodářského odboru.  

 b/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce 
a.s. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v kú Klatovy - umístění, přístup  

USNESENÍ č. 13 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 8. 7. 2014 
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k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci 
„Klatovy, Gorkého - NN“ – v pp.č. 2757, 2488/2, 2759 ve vlastnictví města Klatovy 
v rozsahu cca 51 bm zemního kabelu NN za jednorázovou úhradu určenou při 

  uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + 
DPH v platné výši (v současné době za cca 10 200 Kč + DPH v platné výši). 

 
7/ Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků  pp. č. č. 4026/9, 4026/1,  

4026/11, 4025/10, 4025/11, 4024/4, 4024/14, 4025/13, 4025/1, 4024/12, 4024/3, 
4024/2, 4024/10, 4024/11, 4024/8, 4024/9, 4026/12 v k. ú. Klatovy o výměře 
14 415 m2 TK, Masarykova, 339 01 Klatovy, na dobu určitou10 let, za roční nájemné 
ve výši 1 500 Kč/ha/rok + inflace.  

 
8/ Rada města projednala žádost SK BMX Klatovy o.s. o výpůjčce obecních pozemků dle 

předloženého návrhu a uložila ORM opakovaně projednat s žadatelem rozsah 
požadovaných pozemků, včetně jeho návrhů na jejich úpravy. 

 
9/ Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků č. č. 4217/6, 3505/14, 3505/15, 

3505/16, 3505/17, 3505/18, 3505/19 v k.ú. Klatovy a č. 370/13 v k.ú. Tajanov u 
Tupadel ocelkové výměře 2 309 m2 Plzeňskému kraji, zast. SUSPK na dobu určitou do 
31 12. 2020. 

 
10/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch Plzeňského kraje, zast. 

SÚSPK na pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy p.č. 1203/6, č. 1203/7 a č. 1203/8 
v k.ú. Kal u Klatov za účelem umístění, přístupu k mostu z důvodu provozování, 
údržby a oprav mostu ve vlastnictví Plzeňského kraje, bezúplatně. 

 
11/ Rada města rozhodla o revokaci usnesení č. 261/11 bod 13 ze dne 17. 6. 2014  

a rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasí s provedením 
výkopových prací spojených s uložením kabelu veřejného osvětlení do chráněné 
komunikace-chodníku na pp.č. 370/21 v kú Tajanov u Tupadel ve vlastnictví města. 
Výkopové práce budou provedeny dle Pravidel P1/2011 v platném znění s ohledem na 
to, že se jedná o chráněnou komunikaci. 

 
12/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „Stavební úpravy NTL 
plynovodu a přípojek Klatovy, ul. Měchurova“ – v pp.č. 2754/11, 2760/64, 2760/65, 
2770/3, 2771/8, 2771/36, 2771/55, 2774/37, 3412/2, 3412/7, 3412/8, 3626/1, 3912/8, 
3913, 3914/1, 3914/4, 3914/5 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 951 bm 
plynovodu a cca 212 bm přípojek ve stávající trase a cca 4,2 bm plynovodu a cca  
16 bm přípojek v nové trase (existence veřejného osvětlení nad stávajícím 
plynovodem) za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši. 

 
13/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „Klatovy, Akátová 
ulice - stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ – v pp.č. 3204/30, 3204/31, 
3204/59, 3206/34, 3206/128, 3206/135, 3206/138, 3206/139, 3206/140, 3206/141 ve 
vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 149 bm plynovodu a cca 221 bm přípojek ve 
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stávající trase za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši. 

 
 
14/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění, přístup k zařízení  
z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci „Rodinný dům 
Klatovy, pp.č. 967/23-B– přeložka plynovodu“ – v pp. č. 964/1 a 969/8 ve vlastnictví 
Města Klatovy v rozsahu cca 4 bm plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + 
DPH v platné výši. (v současné době je cena stanovena na 1 000 Kč + DPH; cena je 
stanovena jako minimální úhrada za zřízení věcného břemene). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 314/13 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 30. 6. 2014 
 
Bod č. 315/13 
Rada města rozhodla o doplnění Sazebníku za uložení inženýrských sítí a jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města o zpoplatnění uložení sítí v případě rekonstrukcí nebo oprav 
sítí ve stávající trase, z kterých nejsou správci schopni prokázat oprávněnost uložení sítě  
a požadují zřídit věcné břemeno za částku 75 Kč/bm. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 316/13 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu ORM o shromáždění podkladů pro případnou 

tvorbu nové cenové mapy stavebních pozemků města a integrovaných obcí. 
 
2/ Rada města uložila ORM pokračovat ve shormažďování podkladů o cenových relacích 

stavebních pozemků na území města.       
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 317/13 
1/ Rada města rozhodla o stažení předložené zprávy „Technické vybavení letního kina a 

kina Šumava“ a uložilo ORM a p. Kotěšovcovi, vedoucímu kina tuto zprávu opakovaně 
předložit na jednání RM 19. 8. 2014 v souladu s připomínkami členů RM. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                 pí Ing. V. Schmidová  
Bod č. 318/13 
1/ Rada města schválila firmě Transmix beton, s. r. o. doplnění subdodavatele – firmy 

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. pro práce na objektu Vodovod do seznamu 
subdodavatelů. 

 
2/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2014/Vl  

k projektu „Šmeralova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, týkajícího  
se doplnění subdodavatele do seznamu. 

 
3/ Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou Dodatek č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č.: ORM/23/2014/Vl v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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                                                                                                  p. Mgr. R. Salvetr 
 
 
 
Bod č. 319/13 
1/ Rada města souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

„Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově divadla Klatovy“  
a uložila ORM zakázku vyhlásit oslovením min. 3 firem k podání nabídky. 

 
2/ Rada města uložila ORM předložit výsledek výběrového řízení na jednání dne  

19. 8. 2014.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 320/13 
1/ Rada města rozhodla o realizaci projektu „Přístav u rybníka U Parku“  
 v Mercandinových sadech dle návrhu ORM a TSMK ve variantě řešení přístupu 

k molům:  
a/ pozinkovanými rošty s předpokládanými náklady ve výši 395 129,-Kč bez DPH, 

cena celkem včetně DPH 478 106,-Kč. 
 

2/ Rada města uložila ORM a TSMK:  
a/ zajistit vyhotovení potřebných projektových dokumentací objednávkou u firmy 

NDCom, s.r.o. Praha za cenu 44 000 Kč bez DPH, 53 240 Kč vč. DPH tak, aby 
stavba byla realizována v koordinaci s projektem odbahnění rybníka, 

b/ předložit RM 19. 8. 2014 PD k projednání.  
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. P. Pošefka 
Bod č. 321/13 
1/  Rada města rozhodla z důvodu termínu dokončení „Pavilonu skla“ o výjimce z Pravidel 

pro zadávání VZMR  a o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Svislá 
zvedací plošina Vlastivědné muzeum Klatovy“ firmě ALDAST, spol. s r.o., 5. května 
149, Strakonice, IČ: 45023140. 
 

2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření smlouvy  s vybranou firmou za cenu  
554 745 Kč bez DPH, 671 241 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 322/13 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Masarykova ZŠ – školní jídelna – rekonstrukce 
plynové kotelny“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy THERMOLUFT KT, s.r.o., Franty 
Šumavského 867, 339 001 Klatovy, IČ: 29109990. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 451 227,00 Kč bez 
DPH, 545 984,00Kč  vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 p. Mgr. R. Salvetr 
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Bod č. 323/13 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Rozšíření MK v obci Kydliny“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., 
Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň, IČ: 27977951. 
 

2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 407 738,26 Kč bez 
DPH, 493 363,29 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 324/13 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na 

služby podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Revitalizace Mercandinových sadů, 
Klatovy – I. etapa“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města 
Klatov, na internetových stránkách města a na Profilu zadavatele. 

 
 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
 
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Mgr. Sylva Sejpková 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jana Michálková 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  4. 9. 2014 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti č. 9  budova radnice čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio    
Ing. Ivan Baroch      Ing. Jaromír Veselý 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Mgr. Sylva Sejpková     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jana Michálková     Mgr. Pavlína Brandtová 
Peter Pošefka      Ilona Matoušová   
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 11. 9. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29 

 
6/ Rada města jmenovala poradcem zadavatele Ing. Arch. Jakuba Chvojku s právem 

účastnit se zasedání hodnotící komise s poradním hlasem.    
              

7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 9. 2014 (případně 30. 9. 2014) zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 325/13 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Rybník Sobětice“ 
formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky + zveřejněním na úřední desce  
a internetových stránkách a ke splnění kvalifikace. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Pavel Vlček   

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 28. 7. 2014 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. dv. 92, čp. 63, 3. patro. 

  
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Ing. Ivan Baroch      JUDr. Jiří Štancl 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Petr Fiala                                                                         Aleš Buriánek 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jana Michálková     Alena Bálková 
Pavel Vlček      Ing. Jiří Kučera 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 8. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
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7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 19. 8. 2014 zprávu hodnotící komise 
s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 326/13 
1/ Rada města schválila realizaci výměny vodovodu v lokalitě u Krytého plaveckého 

bazénu. Akce bude hrazena z rezervy Vodohospodářského fondu v ceně do 749 tis. Kč 
bez DPH.  

 
2/  Rada města schválila udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu na výše uvedenou akci a ukládá ORM uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. s termínem dokončení do 17. 8. 2014. 

 
3/ Rada města souhlasila s ponecháním původního vodovodu v zemi s podmínkou 

geodetického zaměření trasy vodovodu jako nefunkčního potrubí. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 327/13 
1/  Rada města vzala na vědomí informaci o projektech na snížení energetické náročnosti  

MŠ Koldinova, MŠ Karafiátová, MŠ Podhůrecká  a kulturního domu, které byly 
schváleny ke spolufinancování z OPŽP. 

 
 
2/  Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení projektu Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Plánická 208/I do zásobníku projektů, určených ke spolufinancování 
z OPŽP. 

 
3/  Rada města uložila ORM ve spolupráci s příspěvkovou organizací Mateřská škola 

Klatovy, Studentská 601, MěKS, ZŠ Plánická a SNK s.r.o. vyhotovit prováděcí PD  
a předložit RM návrh na vyhlášení výběrových řízení na dodavatele s harmonogramem 
realizace. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 328/13 
Rada města vzala na vědomí informativní zprávu HO ohledně odstraňování závad na 
komunikacích při reklamačním řízení akce „Klatov- čisté město“ a uložila hospodářskému 
odboru i nadále provádět důslednou kontrolu při odstraňování závad a o výsledku  
informovat RM. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
  
Bod č. 329/13 
1/ Rada města schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt „Prodejní stánek IC“ 

ve výši 10 000 Kč. 
 
2/ Rada města schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt „AVON pochod 

2014“ ve výši 30 000 Kč.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
 
 
Bod č. 330/13 
1/ Rada města schválila výměnu záznamového zařízení MP a doporučila ZM schválit   
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finanční prostředky ve výši 170 000 Kč vč. DPH z rozpočtové rezervy.  
 
2/ Rada města schválila rozšíření pultu centrální ochrany a doporučila ZM schválit finanční 

prostředky ve výši 94 000 Kč vč. DPH z rozpočtové rezervy.  
 
3/ Rada města schválila obnovu městského kamerového a dohlížecího systému včetně 

úpravy obslužného pracoviště (neopravitelná porucha záznamového zařízení)  
a doporučila ZM schválit finanční prostředky ve výši 320 000 Kč vč. DPH z rozpočtové 
rezervy města. Vzhledem k potřebě zajištění kompatibility s dalšími prvky kamerového 
sytému rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro zadávání VZ a souhlasí se 
zadáním jednomu uchazeči. 

        Zodpovídá: p. Ing. F. Kacerovský 
 
Bod č. 331/13 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne 
23. 6. 2014. 
 
Bod č. 332/13 
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, 

Koldinova 326/II s p. VJ a pí JV na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 1.2. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, 

na adrese Klatovy, Masarykova s p. JP, bytem Klatovy, Palackého, na dobu 
neurčitou, 

 
k bodu 3 - vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 762/4, Za 

Beránkem, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 333/13 
l/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/30/2013/Sl ze 

dne 12. 8. 2013, týkající se změnového listu č. 1 díla „Stavební úpravy – ubytovna čp. 
743/III Klatovy“ a uložila ORM zajistiti uzavření dodatku č. 3. 

 
2/ Rada města schválila ubytovací řád ubytovny Zahradní 743/III, Klatovy a výši 

ubytovacího poplatku 55 Kč/m2. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                            pí Ing. J. Adámková  
 
Bod č. 334/13 
Rada města projednala zápis z jednání nebytové komise a k jednotlivým bodům přijala 
následující závěry: 
k bodu 13 - schválila výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 9/IV Vídeňská ul., panu 

LL z důvodu neplacení nájmu, 
k bodu 14 -  schválila uzavření nájemní smlouvy na sklep v Koldinově ulici s panem JV, 
k bodu 15 -  neschválila ukončení  nájmu z nebytových prostor Bistra v čp. 421/II 

Koldinova ul., paní DZ a uložila SNK jednat o podmínkách zachování 
provozu Bistra. 
Zprávu předložit RM 19. 8. 2014. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 335/13 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu  TSMK na nákup 
pohřebního vozu ve výši 500 tis. Kč. 
       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č.  336/13 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu  TSMK na úpravu 
automobilu pro pohřební službu. 
 Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č. 337/13 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: STL plynovod a přípojky - Klatovy, Pod Borem - průmyslová zóna – 
poř. č. 341. 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Galerií Klatovy/Klenová, příspěvkovou organizací PK, zastoupenou ředitelkou 
Bc. Hanou Kristovou. 
Předmět smlouvy: spolupráce na opravě a obnově portálu domu čp. 149/I (dům U Bílého 
jednorožce) v Klatovech - příspěvek města Klatovy ve výši 150 000,- Kč – poř. č. 342. 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Centrem pro dějiny sochařství Horažďovice, z.s., zastoupeným předsedou Mgr. 
Marcelem Fišerem, Ph.D. 
Předmět smlouvy: spolupráce na spuštění internetového projektu ARTOPOS - příspěvek 
města Klatovy ve výši 30 000,- Kč – poř. č. 343. 
 
Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s., 
zastoupenou Ing. Miro Rathouským (pojišťovna). 
Změna: doplnění bodů: 1.3.3, 1.5.6, 1.5.7 a 1.6.5 – poř. č. 344. 
 
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a GASSPO spol. s r.o., Domažlická 210, 
Klatovy, zastoupenou jednatelem Bohumilem Němcem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: rekonstrukce plynovodů - sídliště U Retexu, Voříškova ul. v úseku od 
Macharovy po Podhůreckou, Karafiátová v úseku od Mánesovy po M. Horákové, 
Šmeralova, Kličkova v úseku od Studentské po Plánickou – poř. 345. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje“ mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným Jiřím Stručkem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace na projekt „Prodejní stánek IC“ - na pořízení prodejního stánku  
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3 x 3 m. Finanční dotace ve výši 10 000,- Kč – poř. č. 346. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 129/OKHE/2014 mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným hejtmanem Václavem Šlajsem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace určená na výdaje v souvislosti s projektem „AVON - pochod proti 
rakovině prsu“. Finanční dotace ve výši 30 000,- Kč – poř. č. 347. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MgA. Jindřichem Šlechtou, restaurátorem, 
Havlíčkova 47, Horažďovice (zhotovitel). 
Změna: článek II bod 1) Zhotovitel je povinen předat řádně zhotovené a dokončené dílo 
v termínu nejpozději do 31. 12. 2014 – poř. č. 348.  
 
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příkazník) a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (příkazce). 
Předmět smlouvy: zajištění prodeje vstupenek na prodejních místech příkazníka na akce 
v nabídce příkazce v rámci Městského rezervačního systému Plzeňská vstupenka. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 349. 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a ČBF, s.r.o., Zátopkova 100/2, Praha 6, zastoupenou Ing. Zdeňkem Břízou. 
Předmět smlouvy: spolupráce na „Mistrovství světa v basketbalu žen do 17 let“ - finanční 
příspěvek města Klatovy ve výši 500 000,- Kč – poř. č. 350. 
 
Smlouva o výpůjčce a darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a žadateli (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: zahradní kompostér ke kompostování biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu - bezplatné užívání – poř. č. 351. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) PARECO s.r.o., Podhradská 1655/2, Praha 5, zastoupenou Pavlem 
Řečinským (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: oprava zvonové stolice a další práce související na objektu kostela  
sv. Mikuláše v Lubech – poř. č. 352. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a ELEKTRO KT GROUP s.r.o. (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4192/2 v k.ú. Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem . poř. č. 353. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Velkoobchodem s nápoji s.r.o. (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4185/2 v k.ú. Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem – poř. č. 354. 
 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Kamenictvím Václav Král (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4186/2 v k.ú. Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem – poř. č. 355. 
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Pneuservisem Pavel Kuběna (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4187/2 v k.ú. Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem – poř. č. 356. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Motosalonem Marcel Oravec (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4188/2 v k.ú. Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem – poř. č. 357. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Autodopravou Pavel a Jiří Vítovec (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4190/2 a 4190/3 v k.ú. Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem – 
poř. č. 358. 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným místostarostou města JUDr. 
Jiřím Štanclem a Vlastimilem Lagronem, Národních mučedníků 150, Klatovy. 
Předmět smlouvy: Pivní slavnosti 2014 v Klatovech – poř. č. 359. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a BERGER BETON spol. s r.o., Klatovská 
410, Plzeň, zastoupenou jednatelem Erwinem Gesslem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4205 v k.ú. Klatovy – poř. č. 360. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Jürgenem Herbertem Wolfgangem 
Pöschlem, Bayerisch Eisenstein, Německo (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 4204/5 v k.ú. Klatovy – poř. č. 361. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a ENIX METAL s.r.o., Kounicova 262, 
Klatovy, zastoupenou jednatelem Ing. Martinem Kalčíkem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 4204/5 v k.ú. Klatovy poř. č. 362. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Petrem Sklenářem - 
AUTO, Pod Hůrkou 552, Klatovy (budoucí kupující). 
Změna: čl. II – poř. č. 363. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou Liškovou 
(kupující). 
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Klatovy, k.ú. Tajanov u Tupadel, k.ú. Kal u Klatov – 
poř. č. 364. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou Liškovou 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Klatovy, k.ú. Tajanov u Tupadel, k.ú. Kal u Klatov – 
poř. č. 365. 
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Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a BERGER BETON spol. s r.o., Klatovská 410, Plzeň, 
zastoupenou jednatelem Erwinem Gesslem (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4205 v k.ú. Klatovy - stavba betonárky – poř. č. 366. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Jürgenem Herbertem Wolfgangem Pöschlem, 
Bayerisch Eisenstein, Německo (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4204 v k.ú. Klatovy- stavba objektů pro provoz prádelny- poř. č. 
367. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a ENIX METAL s.r.o., Kounicova 262, Klatovy, 
zastoupenou jednatelem Ing. Martinem Kalčíkem (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4204 v k.ú. Klatovy - stavba objektů lehké strojírenské výroby – 
poř. č. 368. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a WT - Design, Milence 79, Dešenice, zastoupenou 
jednatelem Radimem Šulanem (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4204 v k.ú. Klatovy - stavba objektů lehké strojírenské výroby – 
poř. č. 369. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Petrem Bartlem, Tolstého 439, Klatovy (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4215 v k.ú. Klatovy - stavba objektu rychlého občerstvení a servisu 
sportovního náčiní – poř. č. 370. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a CNCWORKING s.r.o., Bolešiny 65, zastoupenou 
jednatelem Lukášem Matějkou (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4213/1 v k.ú. Klatovy - stavba objektů pro výrobu kovových 
konstrukcí a kovoobrábění – poř. č. 371.  
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Martinem Kocumem, Pod Koníčky 448, Klatovy 
(stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4212 v k.ú. Klatovy - stavba objektů prodejny a servisu zahradní 
techniky – poř. č. 372. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Správou a údržbou silnic PK (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Klatovy a v k.ú. Tajanov u Tupadel - bezplatné užívání, 
pro stavbu „III/0228 přeložka Klatovy Pod Borem - Tajanov - SZ obchvat“ – poř. č. 373. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. Ing. Jiřím a Ing. Jaroslavou Peckovými, Lužany 141 
(kupující). 
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Předmět smlouvy: pp.č. 4386 v k.ú. Klatovy – poř. č. 374. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Ing. Zbyňkem Červeným, Alešova 829, Klatovy a Václavem 
Hochmannem, Tolstého 450, Klatovy (darující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3245/2, 3245/3, 3245/4, 3245/13, 3245/14, 3245/15, 3245/16 v k.ú. 
Klatovy – poř. č. 375. 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Klatovskou stavební kanceláří, s.r.o., Praha 2, zastoupenou 
jednatelem Zbyňkem Červeným (stavebník a darující). 
Předmět smlouvy: „Klatovy - technická vybavenost pro RD - III. etapa, Horažďovické 
předměstí“ - kanalizační řad, vodovodní řad, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, 
vegetační úpravy – poř. č. 376. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (dárce) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou Liškovou 
(obdarovaný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 450/3 v k.ú. Klatovy – zahrada – poř. č. 377. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou Liškovou 
(dárce). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3580 v k.ú. Klatovy - ostatní plocha, ostatní komunikace – poř. č. 
378. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. Martinem a Lenkou Bamburovými, Suvorovova 595, 
Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 11/212 z celku stp.č. 3537 v k.ú. Klatovy – poř. č. 379. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Radkem Malánem, Malinec 12 (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 2041/63064 z celku stp.č. 3530 a 3531 v k.ú. Klatovy – poř. č. 380. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Mgr. Petrem Kaňákem, Školní 402, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 847/17311 z celku stp.č. 2342 a 2343 v k.ú. Klatovy – poř. č. 381. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a  manž. Romanem a Anetou Zuzánkovými, Suvorovova 595, 
Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 131/2525 z celku stp.č. 3537 v k.ú. Klatovy – poř. č. 382. 
 
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a XAVERgen, a.s., 
Říčany u Prahy, zastoupenou Ing. Miroslavem Votýpkou (prodávající). 
 
Předmět smlouvy: parc. č. st. 114, parc. č. 106/13, 106/29, 132/40, 132/42, 265/8 v k.ú. 
Otín u Točníku – poř. č. 383. 
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, zastoupenou GA Energo technik, s.r.o., 
Plzeň (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: přeložení vzdušného vedení NN do kabelového vedení uloženého v zemi 
- „Klatovy, Gorkého - NN“ - umístit, zřídit, provozovat, opravovat, udržovat distribuční 
soustavu – poř. č. 384. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Plzeňským krajem - SÚS PK (oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Most přes Tupadelský potok“ – poř. č. 385. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a O2 Czech Republic a.s., zastoupenou ŠINDY 
a.s., Dolní Břežany (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - parc. č. 898/60, 3466/2, 3466/3, 3466/4, 3467/7 v k.ú. Klatovy – poř. č. 386. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Reko MS Klatovy - Akátová + 1“ - zřízení a provozování 
plynárenského zařízení – poř. č. 387. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Reko MS Klatovy - Měchurova + 2“ - zřízení a provozování 
plynárenského zařízení – poř. č. 388. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3759/1 - „Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek Klatovy, 
Měchurova + 2, č. stavby 51558“ - zřízení a provozování plynárenského zařízení – poř. č. 
389. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3759/3 - „Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek Klatovy, 
Měchurova + 2, č. stavby 51558“ - zřízení a provozování plynárenského zařízení – poř. č. 
390. 
 
Smlouva č. 22/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Bonett Gas Investment, a.s., Praha, zastoupenou Ing. Václavem Holovčákem (žadatel). 
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Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 1516/8, 3554/7 v k.ú. Klatovy - chodník v ul. 
Dr. Sedláka. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 391. 
 
Smlouva č. 23/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
GASSPO spol. s r.o., Klatovy (žadatel). 
 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3209/58, 3769/9, 3771/9, 3771/12, 3771/13 
v k.ú. Klatovy - ul. Maškova a Kličkova. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 392. 
 
Smlouva č. 24/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
GASSPO spol. s r.o., Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3412/2 v k.ú. Klatovy - ul. Komenského. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 393. 
 
Smlouva č. 25/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Radkem Škrobánkem, Točník 22 (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3792/94 v k.ú. Klatovy - zeleň při ul. 
Plánická. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 394. 
 
Smlouva č. 26/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Vlastou Hoffmannovou, Suvorovova 600, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 370/21 v k.ú. Tajanov u Tupadel - chodník 
směrem na Tupadly. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 395. 
Smlouva o souhlasu s provedením stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Janou Hřebcovou, Pihovice 147 (vlastník). 
Předmět smlouvy: „Úprava Děkanského rybníka“ – poř. č. 396. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Využití historického koryta Mlýnské stoky náhon 
Hruštička“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, Klatovy (zhotovitel). 
Změna: č. 4.2 Doba plnění – poř. č. 397. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy - ubytovna čp. 743/III, Klatovy“ 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a PRIMA, a.s., Strakonice (zhotovitel). 
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Změna: čl. 5.1 a 5.2 Cena díla – poř. č. 398. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(klient) a Miroslavem Marcinkiewiczem, K Zaječímu vrchu 726, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ .- poř. č. 399. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a ALDAST, spol. s r.o., Strakonice (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž svislé hydraulické zvedací plošiny pro imobilní 
návštěvníky Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech – poř. č. 400. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Klatovy, Šmeralova ulice - rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Transmix beton, s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Změna: doplnění subdodavatele – poř. č. 401. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a THERMOLUFT KT, s.r.o., Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž 2 ks plynových kondenzačních kotlů a osazení nového 
sdruženého rozdělovače - Masarykova ZŠ - školní jídelna – poř. č. 402. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a PAS PLUS s.r.o., Křenice, zastoupenou Ing. Karlem Pulcarem 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ – poř. č. 
403. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Vodohospodářským podnikem a.s., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení dokumentace pro provádění stavby na akci „Projektová 
dokumentace pro ČOV Klatovy  - rekonstrukce metanizační nádrže MN III“ – poř. č. 404. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Šimáček - stavby s.r.o., Točník 106 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy Vodojem Rozvoj nový - 
stavební úpravy - střešní plášť, oplocení“ – poř. č. 405. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2014“ mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a 
Plzeňským krajem, zastoupeným Jiřím Stručkem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace ve výši 80 000,- Kč – poř. č. 406. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a TVAR, výrobní 
družstvo Klatovy (povinný). 
Předmět smlouvy: část p.č. 1516/1 v k.ú. Klatovy - vést přes zatížený pozemek v zemi 
uloženou inženýrskou síť - kanalizační stoku B800 – poř. č. 407. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a AEROXON s.r.o., 
Klatovy (povinný). 
Předmět smlouvy: část p.č. 1514/10 a 1514/26 v k.ú. Klatovy - vést přes zatížený pozemek 
v zemi uloženou inženýrskou síť - kanalizační stoku B800 – poř. č. 408. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a HVB Leasing Czech 
Republic s.r.o., Praha 4 (povinný). 
Předmět smlouvy: část p.č. 1516/2 v k.ú. Klatovy - vést přes zatížený pozemek v zemi 
uloženou inženýrskou síť - kanalizační stoku B800 – poř. č. 409. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný) a Ing. Zdeňkou 
Brůhovou, Luční 878, Klatovy a Ing. Josefem Brůhou, Luby 253 (investor). 
Předmět smlouvy: parc. č. 964/1, 969/8 v k.ú. Klatovy - „Klatovy, přeložky NTL 
plynovodní přípojky v rámci stavby RD a garáže“ – poř. č. 410. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a BRM spol. s.r.o. Plzeň, zastoupenou Ing. Miroslavem Jarošem, 
jednatelem společnosti (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci 
„Kompostárna Klatovy“ – poř. č. 411. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 12692014 na Ekologické projekty 2014 mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a 
Plzeňským krajem, zastoupeným členem Rady Plzeňského kraje pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Ing. Václavem Šteklem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace na zpracování projektové 
dokumentace projektu DÚR – Vodovod Dehtín – poř. č. 412. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 12792014 na Ekologické projekty 2014 mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (PŘÍJEMCE) A 
Plzeňským krajem, zastoupeným členem Rady Plzeňského kraje pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Ing. Václavem Šteklem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace na zpracování projektové 
dokumentace projektu DÚR – Retenční nádrže na Stoce „A“ a „B“ před ČOV Klatovy – 
poř. č. 413. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednavatel) a SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Plzeň, zastoupená Václavem 
Chmelířem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Rozšíření MK v obci Kydliny“ – poř. 
č. 414. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem  (objednavatel) a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy, zastoupené 
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Václavem Kutilem, předsedou představenstva (zhotovitel). 
 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Výměna vodovodu u Krytého bazénu 
v Klatovech“ – poř. č. 415. 
 
 
Bod č.  338/13 
Rada města schválila použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Klatovy, 
Čapkova ul. ve výši 310 000 Kč na výměnu elektrického kotle a elektrické pánve v kuchyni 
školní jídelny Hálkova ul. 134. 
      Zodpovídá: PaedDr. D. Martínková, Ph.D. 
 
Bod č. 339/13 
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, přijetí daru ve výši 
200 000 Kč pro potřeby Domova pro seniory, Podhůrecká 815, Klatovy III. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová  
 
Bod č. 340/13 
Rada města schválila SDH Dehtín poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč na náklady spojené 
s účastí na 43. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a 61. Ročník 
Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. 
      Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 341/13 
Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898 poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč 
na pokrytí nákladů na sezonu 2014 – 2015. 
      Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 342/13 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Bod č. 343/14 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 344/14 
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. projednala zprávu o 
výsledku hospodaření za I. pol. 2014. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny 
v samostatném zápise. 
 
Bod č. 345/14 
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 519 o výměře 1 680 m2 v k. ú. 

Štěpánovice za cenu dle znaleckého posudku 5 695 Kč paní JB, Štěpánovice, 339 01 
Klatovy. 

 
2/ Rada města rozhodla o stažení úkonu – prodej pozemku k.ú. Klatovy – pp.č. 212/1 – 

část. Tento úkon bude opětovně projednání po doplnění stanoviska Společenství 
vlastníků jednotek. 

 Termín: RM 2. 9. 2014. 
 
3/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních pozemků - stp.č. 365, pp.č. 

3427/1, 382/1 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 734 m2 pro stavbu rodinného domu: 
žadateli JK,  Klatovy IV. za smluvní cenu  
1 400 Kč/m2, tj. celkem 1 027 600 Kč. 

 
 

4/ Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne 17. 12. 2013 a schválit výjimku ze 
Zásad prodeje bytů a převod bytu č. 753/4 a garáže č. 753/11 v bytovém domě čp. 752-
753/III. Ing. ZZ, Strakonice formou směny za pozemky  pp.č. 954/5, 954/115, 954/116, 
954/122 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 2 386 m2

, s finančním doplatkem Ing. Z 
městu Klatovy ve výši 369 900 Kč. 

 
5/ Rada města  rozhodla o výpůjčce obecních pozemků část č. 3179/19, část č. 3185/1 – 

v k.ú. Klatovy o celkové výměře 2 270 m2 SK BMX Klatovy, o. s., Akátová 582, 
Klatovy IV., na dobu určitou do 31. 10. 2027, bez možnosti oplocení pozemků a 
umístění staveb. 

 
6/ Rada města souhlasila s umístěním lávky pro pěší na obecní pozemky pp.č. 3703 a 548 

v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace a s uzavřením Smlouvy o souhlasu 
s provedením stavby mezi městem Klatovy jako vlastníkem pozemků a  VOŠ, OA, 
SZŠ a JŠ, Klatovy, Plánická 196 jako stavebníkem. 

 
7/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. 

v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v kú Klatovy - umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN a umístění 1 ks přípojkové 
skříně pro akci „Klatovy, Pod Borem pp.č. 1957/3 - kNN“ – v pp.č. 1957/3 a 3561/5 ve 

USNESENÍ č. 14 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 19. 8. 2014 
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vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 2 x 5,5 bm zemního kabelu NN a umístění 1 ks 
přípojkové skříně za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o 
zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši.  

 
8/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v k.ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav STL a NTL plynovodu pro akci „Rekonstrukce 
STL a NTL plynovodů a přípojek Klatovy – ul. Dr. Sedláka a Franty Šumavského“ – v 
pp.č. 1898/4, 3554/4, 3547/3, 3554/7, 3554/8, 3554/10, 1516/6, 1516/5, 1516/4, 
1514/24, 1514/18, 1522/7, 1514/13, 3547/29, 4217/4, 4217/2, 4217/3 ve vlastnictví 
Města Klatovy v rozsahu cca 274 bm plynovodu ve stávající trase a cca 354 bm nového 
plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 346/14 
1/  Rada města vzala na vědomí informaci o schválení poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Luby – Za Tatranem – rekonstrukce MK“ z ROP NUTS II Jihozápad a 
ukládá ORM předložit RM ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace po jejím 
obdržení od poskytovatele. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města a ORM vyzvat dodavatele stavebních prací k akci 

„Luby sever – lokalita Za Tatranem, ochrana intravilánu před záplavami“, firmu VAK 
SERVIS s.r.o., Klatovy , k zahájení prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.  

 
3/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Luby sever – lokalita Za Tatranem, 

ochrana intravilánu před záplavami“ do rozpočtu města pro rok 2014 s částkou 
4 900 000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                                       p. Mgr. R. Salve 
Bod č. 347/14 
1/  Rada města uložila ORM zajistit k projektu „Přístav u rybníka U Parku“ 

v Mercandinových sadech příslušný souhlas ke stavbě a následně přeložit RM návrh na 
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele tak, aby stavba byla realizována 
v koordinaci s projektem odbahnění rybníka 

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Přístav u rybníka U Parku“ do 

rozpočtu města pro rok 2014 s částkou 480 000 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 348/14 
Rada města doporučila ZM schválit Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP k projektu s názvem: 
„Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“ v předloženém znění.  
         

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 349/14 
1/  Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu č. 13143436 o poskytnutí podpory ze 

SFŽP k projektu s názvem: „Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ 
v předloženém znění. 
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2/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Revitalizace rybníka 

v Mercandiniho sadech, Klatovy“ o částku 4 800 000 Kč na zajištění předfinancování 
akce formou: čerpání rezervy rozpočtu. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 350/14 
1/  Rada města doporučila Zastupitelstvu města Klatov, aby souhlasilo s realizací projektu 

„Technické vybavení letního kina a kina Šumava“ s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 4 000 000 Kč a zařazením akce do rozpočtu města Klatovy pro rok 
2014 s tím, že 1 000 000 Kč z toho bude kryto příspěvkem od Městského kulturního 
střediska. 

 
2/  Rada města uložila ORM a MKS zajistit k projektu podání žádosti o dotaci z dotačního 

programu na digitalizaci kin ze Státního fondu kinematografie ČR s požadavkem 
dotace ve výši 500 000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 351/14 
Rada města vzhledem ke stanovisku architektů nedoporučila ZM schválit zateplení objektu 
kulturního domu.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 352/14 
Rada města doporučila ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických úspor  
metodou EPC v objektech města Klatovy“, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem a 
firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu 
plnění u objektů radnice čp.62, radnice čp.63 a kulturního domu.   
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 353/14 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Kompostéry pro domácnosti ve městě 
Klatovy“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 
2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 010 000 Kč bez DPH, 
3 642 100 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 354/14 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 

Nýrsko, IČ: 64834042 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rybník Sobětice“ z důvodu 
porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
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2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – GREGOR CZ, s.r.o., Koněvova 2660/141, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 27938999 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rybník 
Sobětice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Luděk Marval, zemní práce, Chodská 
Lhota 154, 3545 06 Kdyně, IČ: 45380783 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rybník 
Sobětice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
4/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 

379 01 Třeboň, IČ: 47239328 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rybník Sobětice“ z 
důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
5/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 

Spálené Poříčí, IČ: 62620401 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rybník Sobětice“ z 
důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
6/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PROMO REAL GROUP s.r.o., 

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň, IČ: 29093236 z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rybník 
Sobětice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
7/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Rybník Sobětice“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 
370 01 České Budějovice, IČ: 26026279. 

 
8/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 478 736,44 Kč bez 
DPH, 1 789 271,09 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                            p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 355/14 
1/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Úprava Děkanského rybníka“ do 

rozpočtu města pro rok 2014 s částkou 350 000 Kč. 
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2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 

Spálené Poříčí, IČ: 62620401 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Úprava 
Děkanského rybníka“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – BM zemní a stavební práce, s.r.o., Skelná 

Huť 43, 340 22 Nýrsko, IČ: 26367955 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Úprava 
Děkanského rybníka“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
4/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na   

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Úprava Děkanského 
rybníka“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o 
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy PROJECT PLUS KLATOVY, 
spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ: 49791788. 

 
5/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným  

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 349 925,29 Kč bez DPH,   
      423 409,69 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 
 
 
Bod č. 356/14 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 

Spálené Poříčí, IČ: 62620401 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Obnova 

potoční nivy Kosmáčov“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – BM zemní a stavební práce, s.r.o., Skelná 

Huť 43, 340 22 Nýrsko, IČ: 26367955 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci 
„Obnova potoční nivy Kosmáčov“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Obnova potoční nivy 
Kosmáčov“. Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy PROJECT PLUS KLATOVY, 
spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ: 49791788. 
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4/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
       způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 314 490,99 Kč  

bez DPH, 380 534,10 Kč vč. DPH. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
               p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 357/14 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona na akci „Projektová dokumentace pro stavební povolení a 
pro provádění stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“. Rada 
města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Újezd 
19/409, 118 00 Praha 1,  IČ: 49787454. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 98 500 Kč bez DPH, 
       119 185 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 358/14 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona na akci „Projektová dokumentace pro stavební povolení a 
pro provádění stavby „Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace, úprava 
vzduchotechniky“. Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Ing. Miroslav 
Steiner, Plzeňská 803/III, 339 01 Klatovy, IČ: 73452581. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 345 000,00 Kč bez 
DPH, 417 450,00 Kč vč. DPH. 

 
3/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „PD - Divadlo Klatovy – 

rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ do rozpočtu města pro rok 
2014 s částkou 420 000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 359/14 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ formou písemné výzvy 

   zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
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3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jana Michálková  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 9. 2014 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Ing. Ivan Baroch      JUDr. Jiří Štancl 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda                                                                          
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Mgr. Sylva Sejpková     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Věra Rozsypalová     Ing. Jana Michálková 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Pavel Vlček 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  11. 9. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 9. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 360/14 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Dětské hřiště 
Štěpánovice“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
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4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 9. 2014 od 10.15 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti č. dv. 9, čp. 62/I., 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Ing. Ivan Baroch      JUDr. Jiří Štancl 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Mgr. Sylva Sejpková                                                       Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 11. 9. 2014 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 9. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Dětské hřiště Štěpánovice“ do 

rozpočtu města pro rok 2014 s částkou 665 000 Kč.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 361/14 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/21/2014/Sl ze 

dne 10. 6. 2014 k dílu „Zpevněné plochy pod kontejnery v Klatovech a integrovaných 
obcích“, týkajícího se změnového listu č. 1  

 
2/  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 362/14 
1/ Rada města souhlasila s uzavřením nových nájemních smluv na jednotlivá plynárenská 

zařízení ve vlastnictví města Klatov -  Středotlaké plynovody a přípojky Štěpánovice, 
Plynovod Horažďovické předměstí, NTL plynovody a přípojky, Klatovy, ul. 
Suvorovova, STL plynovod Klatovy, objekt OČIBOS, STL plynovod – Klatovy, 
supermarket Prima. 
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2/  Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření smluv.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 363/14 
1/  Rada města schválila Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 28/2008 ze dne 17. 12. 2008. 
2/ Rada města souhlasila s prodloužením platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi 

městem Klatovy a Stálou divadelní scénou Klatovy na dobu 15-ti let s účinností od  
1. 1. 2015. 
                  Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
      pí Mgr. S. Sejpková 

Bod č. 364/14 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Palackého s panem JJ na dobu 
určitou do 30. 9. 2014. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 365/14 
Rada města schválila: 
1/   podnájem nebytových prostor Bistra v čp. 421/II, Koldinova ul. pí HM a od 1. 10. 

2014 uzavření nové nájemní smlouvy na tento prostor s pí HM, 
2/ úpravy nájemného pro nebytové prostory přeřazením objektů Koldinova 421 a 422/II 

do zóny 7 s platností od 1. 8. 2014. 
Zodpovídá: pí Ing. Adámková 
 

Bod č. 366/14  
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy se společností Revotex s.r.o. na nebytový 
prostor v čp. 122/I ve Václavské ulici z důvodu dlužného nájemného. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 367/14 
Rada města vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem VT na nebytový 
prostor Vídeňská, Klatovy IV. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 368/14 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s p. TV na nebytový prostor v Drslavicích 
čp. pro pohostinství. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 369/14 
Rada města vzala na vědomí vítěze zakázky malého rozsahu na dodávku osobního 
automobilu Renault Clio pro Domácí ošetřovatelskou péči, zařízení Městského ústavu 
sociálních služeb, Balbínova 59, Klatovy 1 – firmu AUTO Nejdl s.r.o. Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, která zaslala nejvýhodnější cenovou nabídku.  
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 370/14 
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, převedení finančních 
prostředků z daru ve výši 200 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu MěÚSS  
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Klatov a současně schválila uvolnění této částky z investičního fondu za účelem 
stanoveným v darovací smlouvě – zkvalitnění průchodu a pohybu klientů uvnitř  
zařízení Domova pro seniory v Klatovech. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 371/14 
Rada města vzala na vědomí výsledek výzvy k podání nabídky a schválila čerpání 
finančních prostředků z investičního fondu MěK Klatovy, na nákup služebního vozu 
Octavia Combi ve výši 449 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Z. Buršíková 
 
Bod č. 372/14 
Rada města vzala na vědomí Ceník pronájmu společenského sálu Městské knihovny Klatov 
platný od 1. září 2014. 
       Zodpovídá: pí Z. Buršíková 
 
Bod č. 373/14 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Nájemní smlouva (č. smlouvy 14/2014) mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) 
a JV, U Pazderny, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: sklep v Koldinově ulici - stp.č. 2019 v k.ú. Klatovy. 
Účel nájmu: sklad. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 416. 
 
Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (mandatář). 
Změna: doplnění ustanovení týkajících se provozu Pavilonu skla - čl. I, bod 1 a bod 3, 
příloha č. 3 – poř. č. 417. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a VK, Klatovy a VV,  Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 710/5596 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 418.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Ing. LZ,  Nýrsko (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 355/2798 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 419.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. J a MP,  Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 710/5596 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 420.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a JP, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 355/2798 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 421.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. K a ML,, Klatovy (kupující). 
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Předmět smlouvy: id. 710/5596 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 422.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Ing. JK,  Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 710/5596 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy- poř. č. 423.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. M a JK,  Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 668/5596 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 424.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. P a MK,, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: id. 668/5596 z celku stp.č. 2477 v k.ú. Klatovy – poř. č. 425.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Zdeňkou Liškovou 
(kupující). 
Předmět smlouvy: parc. č. 4164/11, 4164/17, 4164/22, 4164/25, 4164/33, 4164/34, 4164/44, 
1960/4 v k.ú. Klatovy – poř. č. 426. 
 
Dohoda o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu 
v příhraničí Plzeňského kraje mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (partner) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Václavem 
Šlajsem (provozovatel). 
 
Předmět smlouvy: spolupráce na projektu Klidné příhraničí - zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu v PK, ochrany osob a majetku. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 427. 
 
Dodatek č. 5 k dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní 
subjekt mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(klient) a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1 (banka). 
Změna: ruší se znění bodu 7.1 a nahrazuje se novým zněním - dohoda se uzavírá na dobu 
neurčitou – poř. č. 428. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Sborem dobrovolných hasičů Vícenice, zastoupeným starostou Ing. 
Lubošem Krátkým (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné užívání - budova čp. 19 na stp.č. 21/1 v k.ú. Vícenice, movité 
věci: 1 ks montovaný regál, 1ks rozdělovač, 1 ks proudnice, 1 ks mobilní buňka, 2 ks savice 
a požární stříkačka PS 12. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 429. 
 
 
 
Smlouva o revolvingovém úvěru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (klient) a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1 (banka). 
Předmět smlouvy: revolvingový úvěr do výše 70 000 000,- Kč – poř. č. 430. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
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Salvetrem (kupující) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
zastoupeným Ing., Mgr. Ladislavem Novým (prodávající). 
Předmět smlouvy: obraz akvarel, Klatovy, autor Fr. Mracký – poř. č. 431. 
 
Smlouva č. 27/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Společenstvím vlastníků jednotek v domě Suvorovova 615 a 616, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3206/127 v k.ú. Klatovy - Suvorovova ul. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 432. 
 
Smlouva č. 28/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a VT, 
Hnačov, Plánice (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 2774/39, 3756/9 v k.ú. Klatovy - Kličkova ul. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 433. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
GA Energo technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 262/16 v k.ú. Štěpánovice - umístění a provozování distribuční 
soustavy - vzdušné vedení NN + sloup. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (2 700,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 434. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
GA Energo technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 6715 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční 
soustavy - zemní kabelové vedení NN, rozpojovací skříň v pilíři. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (3 993,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 435. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Reko MS Klatovy - Dr. Sedláka“ - stavba plynárenského zařízení – poř. 
č. 436. 
 
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování distribuční soustavy - kNN - Pod Borem – poř. č. 
437. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Ing. Miroslavem Steinerem, projektování elektrických zařízení, 
Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dokumentace pro DSP a DPS na akci „Divadlo Klatovy - rekonstrukce 
elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ – poř. č. 438. 
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Praha, zastoupenou jednatelem Ing. 
arch. Pavlem Lejskem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dokumentace pro DSP a DPS na akci „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ Plánická“ – poř. č. 439. 
 
Smlouva o souhlasu s provedením stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií, 
Střední zdravotnickou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, 
Klatovy, Plánická 196 (stavebník). 
Předmět smlouvy: „Výstavba lávky pro pěší na pp.č  3703, 639/1 a 548 v k.ú. Klatovy“ – 
poř. č. 440. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a WT - Design s.r.o., Milence, zastoupenou jednatelem 
Radimem Šulanem (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4204/xx v k.ú. Klatovy - stavba - objekty lehké strojírenské výroby 
– poř. č. 441. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Petrem Bartlem, Tolstého 439, Klatovy (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4215 v k.ú. Klatovy - stavba - objekty rychlého občerstvení a 
servisu sportovního náčiní – poř. č. 442. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Martinem Kocumem, Pod Koníčky 448, Klatovy 
(stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4212 v k.ú. Klatovy - stavba - objekty prodejny a servisu zahradní 
techniky – poř. č. 443. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Jürgenem Herbertem Pöschlem, Bayerisch Eisenstein, 
Německo (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4204/xx v k.ú. Klatovy - stavba - objekty pro provoz prádelny – 
poř. č. 444. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a ENIX METAL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem 
Ing. Martinem Kalčíkem (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4204/xx v k.ú. Klatovy - stavba - objekty lehké strojírenské výroby 
– poř. č. 445. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (vlastník) a BERGER BETON spol. s r.o., Plzeň, zastoupenou 
jednatelem Erwinem Gesslem (stavebník). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4205 v k.ú. Klatovy - stavba - objekty betonárky – poř. č. 446. 
 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o. (nájemce). 
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Předmět smlouvy: STL plynovod - Klatovy, supermarket Prima – poř. č. 447. 
 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o. (nájemce). 
Předmět smlouvy: Klatovy - Horažďovické předměstí, STL plynovod a přípojky – poř. č. 
448. 
 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o. (nájemce). 
Předmět smlouvy: středotlaké plynovody a přípojky Štěpánovice – poř. č. 449. 
 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o. (nájemce). 
Předmět smlouvy: NTL plynovody a přípojky, Klatovy, ul. Suvorovova – poř. č. 450. 
 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o. (nájemce). 
Předmět smlouvy: STL plynovod Klatovy, objekt OČIBOS – poř. č. 451. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. Z a HK,, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 85/3 v k.ú. Klatovy poř. č. 452. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a ELEKTRO KT GROUP s.r.o., Praha, zastoupenou jednatelem 
Petrem Říhou (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4192/2, stp.č 6362/2, 6362/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 453. 
 
Dohoda o náhradě za užívání stavby silnice I. třídy bez právního důvodu mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a Ředitelstvím 
silnic a dálnic, státní přísp. org. (vlastník). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3475/2, 3475/3 v k.ú. Klatovy - silnice I/27 – poř. č. 454. 
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Agenturou Ekostar s.r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru při provádění díla „Rybník Sobětice“ – poř. č. 
455. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpevněné plochy pod kontejnery v Klatovech a 
integrovaných obcích“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a KORAMEX a.s., Sušice, zastoupenou Ing. Petrem Makrlíkem 
(zhotovitel). 
Změna: čl. 5.1. Cena díla – poř. č. 456.  
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Ing. Milanem Jíchalem, Plzeň (zhotovitel). 
 
Předmět smlouvy: zhotovení projektové dokumentace na akci „Protipovodňová opatření 
Tupadelský potok, Tajanov“- poř. č. 457.  
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ARCADIS CZ a.s., divize Bohemiaplan, Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení dokumentace pro DSP a DPS na akci „Překladiště 
komunálních odpadů města Klatovy“ – poř. č. 458. 
 
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 28/2008 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) 
a Stálou divadelní scénou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Mgr. Zdeňkou Koubovou 
(nájemce). 
Změna: do čl. VI se doplňuje bod 6.3 Souhlas s technickým zhodnocením pronajatého 
majetku – poř. č. 459. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a BERGER BETON spol. s r.o., Plzeň, 
zastoupenou jednatelem Erwinem Gesslem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 4205 v k.ú. Klatovy – poř. č. 460. 
 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (kupující) a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, zastoupeným 
předsedou Jaroslavem Pavlíkem (prodávající). 
Změna: specifikace předmětu koupě dle přílohy č. 1 – poř. č. 461. 
 
 
Bod č. 374/14 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport konané dne 
18. 8. 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/ žádosti o mimořádné dotace: 
a/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na nákup kladivářské klece – žádost bude opětovně 

projednána dne 2. 9. 2014 po doplnění informací, 
b/ Městské kulturní středisko Klatovy - žádost o dotaci na účast mažoretek na ME – žádost 

bude opětovně projednána dne 2. 9. 2014 
c/ Atletika Klatovy - žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 29 000 Kč, 
d/ Klub vojenské historie Infanterie o.s. - žádost o dotaci na nákup výstavních vitrín – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
e/  Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy – žádost o dotaci na pořádání výstavy – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč, 
f/  Klub stolního tenisku Klatovy,- žádost o dotaci na podporu žákyně A. Hnojské, účast na 

ME  - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
g/ Nadační fond Gaudeamus – žádost o dotaci na zakoupení knih – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč, 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
 
h/  Podej nám ruku – spolek – žádost o dotaci na činnost – žádost bude opětovně projednána  

dne 2. 9. 2014 po doplnění informací. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 375/14 
Rada města vzala na vědomí předložený návrh otevírací doby v krytém plaveckém bazénu a 
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welness centru a schválila předložený ceník. 
       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
 
Bod č. 376/14 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Bod č. 377/15 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 378/15 
1/ Rada města rozhodla o stažení úkonu – vypořádání duplicitního vlastnictví stp.č. 4099, 

pp.č. 1694/11, 1694/12 a výkup pozemku pp.č. 1692. Tento úkon bude opětovně 
projednán po doplnění informací dle diskuse.  
 

2/  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 163/1 o výměře cca 200 m2 
v k. ú. Habartice u Obytců za cenu 80 Kč/m2, tj. celkem cca 16 000 Kč Ing. JH, Kladno 
a Bc. JH,  149 00  Praha 4 – Háje. 

 
3/ a/  Rada města rozhodla o stažení úkonu -  výkup  pp. č. 3591/1 a uložila ORM jednat 
   s majitelem navazujícího soukromého pozemku.  
   

b/ Rada města doporučila ZM schválit výkup  pp. č. 4027/5 o výměře 48 m2 v k. ú. 
Klatovy za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 2 400 Kč od JC, Chaloupky, 339 01 Klatovy. 

 
4/ Rada města nedoporučila ZM výkup nemovitostí - stp.č. 4093, 4094, 1308/2 vč. staveb 

+ pp.č. 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 2064/7, 2064/12 v k.ú. Klatovy o 
celkové výměře 5 649 m2 ve vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň do 
majetku města za smluvní cenu 2 500 000 Kč. 
Rada města uložila ORM jednat s Plzeňským krajem o smluvní ceně nemovitostí a o 
výsledku informovat RM. 

 
5/ Rada města rozhodla o stažení úkonu – směna pozemků a zřízení věcného břemene.  

RM uložila právničce města prověřit, zda přístupová komunikace je samostatnou 
stavbou oddělitelnou od pozemku a opětovně předložit na jednání RM. 

 
6/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod stavby vodovodního řadu, 

vybudovaného v pp.č. 812/3 v k. ú. Luby v délce cca 7 bm od AP, Plánická, 33901 
Klatovy V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací, s vlastní realizací po kolaudaci stavby. 

 
7/ Rada města doporučila ZM schválit: 

-  dar stavby splaškové kanalizace UR2 DN 300 v pp.č. 879/3 v k.ú. Klatovy do 
majetku města od Pekáren a cukráren Klatovy a.s. 

-  věcné břemeno vedení kanalizačního řadu DN 1000 v pp.č. 879/3 v k.ú. Klatovy ve 
vlastnictví Pekáren a cukráren a.s. Klatovy ve prospěch města Klatovy, bezúplatně, 
na dobu neurčitou. 

 
-  právo obdobné věcnému břemenu vedení splaškové kanalizace DN 300  v pp.č. 

879/3 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Pekáren a cukráren a.s. Klatovy ve prospěch 

USNESENÍ č. 15 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. 9. 2014 
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města Klatovy, bezúplatně, na dobu neurčitou. 
 
8/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE 40 v pp.č. 3792/1, 3792/12, 

3792/22, stp.č. 4319 v k.ú. Klatovy v délce 85 bm do majetku města od INVEST TEL, 
s.r.o. Klatovy. 

 
9/ a/ Rada města souhlasí s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu: 

„Klatovy, Procházkova – kNN“ v obecních nemovitostech pp.č.  2754/11 a stavbě 
komunikace na pp.č. 2154/2 v k.ú. Klatovy dle předložené situace a s podmínkami 
hospodářského odboru ze dne 28. 7. 2014 a s podmínkou uložení chráničky 
HDPE 40 pro město. 
 

b/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 2754/11 a 
2754/2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČEZ Distribuce a.s. 

 
10/ Rada města  schválila úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti pp. č. 930/15 

v k. ú. Ostřetice do majetku města. 
 
11/ Rada města rozhodla o výpůjčce části pp.č. 382/1 o výměře 35 m2 v k. ú. Tajanov u 

Tupadel na dobu neurčitou panu JK, Tajanov, 339 01 Klatovy, bez možnosti oplocení 
pozemku. 

 
12/ a/ Rada města rozhodla jednat s pí NS o pronájmu obecního pozemku  

p. č. 725/8 v k.ú. Točník u Klatov o výměře 310 m2 za smluvní cenu 10 Kč/m2/rok. 
b/ Rada města rozhodla jednat s R a JB o pronájmu obecního pozemku p.č. 725/9 v k. 

ú. Točník u Klatov o výměře 161 m2 za smluvní cenu 10 Kč/m2/rok. 
 
13/ Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu pp. č. 299/3 o výměře 49 m2 v k. ú. 

Klatovy za cenu 7 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou JŠ, Tolstého, 339 01 
Klatovy.  

 
 
14/ Rada města rozhodla o povolení výjimky z Pravidel o povolování výkopů a souhlasí se 

vstupem do chráněné komunikace na p.č. 1927/32 v PZ Pod Borem v k.ú. Klatovy pro 
ČEZ Distribuce a.s. za účelem vybudování elektrické přípojky. 

 
15/ Rada města rozhodla o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi městem Klatovy jako povinným a firmou O2 Czech Republic a.s. jako 
oprávněným pro akci „Klatovy, T-Mobile – lokální Klatovy – II. trasa“ do 30. 6. 2015 
bez finančního postihu. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 379/15 
a/ Rada města rozhodla, že lokality dosud v ÚP řešené k zástavbě a uvedené ve zprávě 

pod č. 2, 3, 4, 6 a 7 byly v Návrhu nového ÚP ponechány s dosavadním využitím. 
 
 
b/  Rada města rozhodla, že v Návrhu nového ÚP budou lokality označené č. 1 – č. 26 

určené k zástavbě s podmínkou vyhotovení urbanistické studie.  
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c/ Rada města rozhodla o připomínkách a námitkách k Návrhu ÚP tak, že připomínkám  
a námitkám, uvedeným pod č. 1, 2, 3-zčásti, 4, 5-zčásti, 6, 8-zčásti, 11-zčásti, 12, 14, 
15 se vyhovuje, připomínkám a námitkám, uvedeným pod č. 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18 
se  nevyhovuje.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 380/15 
1/   Rada města rozhodla o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/1/2014/Vl ze 

dne 11. 2. 2014, týkajícího se navýšení ceny díla o 130 917 Kč bez DPH, 158 409,57 
Kč vč. DPH. 

 
2/   Rada města uložila ORM uzavřít dodatek č.1 k SoD v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 381/15 
1/  Rada města rozhodla o  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/41/2013/Sl, 

týkajícího se navýšení ceny díla o částku 65 970 Kč bez DPH, 79 824 Kč vč. DPH. 
 
2/    Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

ORM/41/2013/Sl. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 382/15 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Podzemní kontejnery na 
separovaný odpad“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 9. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62, 4. patro. 

  
 
 
 
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
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Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Petr Fiala                                                                         Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Ing. Jana Michálková     Alena Bálková 
Ing. Vladimír Král, PhD.     Ing. Věra Rozsypalová 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 9. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 30. 9. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/  Rada města souhlasila s výjimkou ze Zásad pro povolování výkopů a souhlasí 

s realizací akce do 30. 11. 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 383/15  
Rada města vzala na vědomí informaci odboru rozvoje města o vyhlášení VZMR na 
stavební práce na akci „Přístav u rybníka U Parku, Klatovy“ a uložila ORM předložit  
RM dne 16. 9. 2014 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 384/15 
Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených 
organizací za 1. pololetí 2014 a uložila vedoucím odboru a ředitelům příspěvkových 
organizací tyto závěry plnit dle Přílohy. 
      Zodpovídá: vedoucí odborů 
               ředitelé příspěvkových organizací
      
Bod č. 385/15 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2014. 
 
Bod č. 386/15 
Rada města vzal na vědomí zprávu o ratingovém ohodnocení města Klatovy zpracovanou 
společností Moody´s. 
 
Bod č. 387/15 
1/ Rada města doporučila ZM schválit na základě návrhu výběrového komise poskytnout 

zápůjčky z Fondu RB XLIII. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 200 000 Kč. 
2/ Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XLIII. kolo 

zápůjček z Fondu RB po schválení ZM. 
 
 
3/ Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po schválení 

ZM. 
        Zodpovídá: p. RF. Kocfelda 
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                        pí M. Jakubcová 
 
Bod č. 388/15 
Rada města projednala zápis č. 7/14 z jednání bytové komise ze dne 27. 8. 2014 a přijala 
tyto závěry: 
k bodu 2.1. –  schválila uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Šmeralova s p. JP na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Pražská 

s pí JR na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy, 

Plánická s pí OK na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí ON na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, 

Divadelní s pí IF na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Masarykova s pí HN na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, 

Niederleho s p. MP na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.8. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatov, Za 

Beránkem s pí MJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.9. -  vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu nájemcům: pí TA, Klatovy, 

pí PKZ, Klatovy , 
k bodu 3.1. - schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 2 na adrese 

Klatovy, Zahradní s p. MM na dobu určitou  
6 měsíců,   

k bodu 3.2. - schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 4, na adrese 
Klatovy, Zahradní s p. JČ a pí EJ na dobu určitou 3 měsíce s podmínkou 
pravidelného splácení dluhu, 

k bodu 4.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 1+2 s příslušenstvím 
Klatovy, Koldinova, s. p. VK bytem Suvorovova, Klatovy na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 4.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 607, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí MF, bytem Pod 
Hůrkou, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o 
finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč, 

k bodu 4.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, kat. A, 1+2 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí MJ a p. VR, bytem 
Masarykova, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky, že bude uzavřena 
dohoda o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 393/III Klatovy,  

k bodu 5. - schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní 743/III Klatovy na dobu 
určitou 3 měsíce u následujících jednotek:  

  ubyt. jednotka č. 5 o velikosti 1+1 s příslušenstvím - ČJ 
ubyt. jednotka č. 8 o velikosti 1+KK s příslušenstvím- ŠKa J 
 

ubyt. jednotka č. 9 o velikosti 1+KK s příslušenstvím-  GK 
ubyt. jednotka č. 10 o velikosti 1+1 s příslušenstvím -    BM 
ubyt. jednotka č. 11 o velikosti 2+KK s příslušenstvím-  S J a L 
ubyt. jednotka č. 12 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – VS 
ubyt. jednotka č. 13 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – KJ 
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ubyt. jednotka č. 15 o velikosti 2+KK s příslušenstvím  - NR 
ubyt. jednotka č. 16 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – PM 
ubyt. jednotka č. 17 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – SH  
a ŠZ  
ubyt. jednotka č. 18 o velikosti 1+1 s příslušenstvím –    FA 
ubyt. jednotka č. 19 o velikosti 2+KK s příslušenstvím-   LP 
ubyt. jednotka č. 20 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – PM 
ubyt. jednotka č. 21 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – PR 
ubyt. jednotka č. 22 o velikosti 0+1 s příslušenstvím –    ČO 
ubyt. jednotka č. 24 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – LLa LS 
ubyt. jednotka č. 25 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – LM 
ubyt. jednotka č. 26 o velikosti 1+1 s příslušenstvím –  HP 
ubyt. jednotka č. 28 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – RB 
ubyt. jednotka č. 29 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – HM 
ubyt. jednotka č. 30 o velikosti 0+1 s příslušenstvím –    MH 
ubyt. jednotka č. 32 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – DZ a J 
ubyt. jednotka č. 34 o velikosti 1+1 s příslušenstvím  -    MM 
ubyt. jednotka č. 36 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – ZB 
neschválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní 743/III Klatovy  
pí ČJ– ubytovací jednotka č. 7 o velikosti 2+KK 
 s příslušenstvím. 

k bodu 6.1. - vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 6 na adrese Klatovy, Tyršova na pí MN, 
k bodu 7.1. - zamítla žádost pí HG o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Klatovy, 

Suvorovova, 
k bodu 7.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Klatovy, Suvorovova 

s pí HC bytem Suvorovova, Klatovy, na dobu určitou 1 rok za podmínky, že bude 
uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v čp. 691/IV, 
Klatovy, 

k bodu 7.3. - vzala na vědomí přechod členských práv a nájemního vztahu k bytu č. 9 v čp., 
Plánická ul. z p. PJ na pí KŠ, bytem Čachna, Starý Plzenec, 

k bodu 7.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, Václavská I 
s pí VF na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 7.6. - zamítla žádost pí JG o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese 
Niederleho, Klatovy.  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č.  389/15 
Rada města rozhodla o zrušení zmocnění k zastupování města Klatovy ve Stavebním a 
nájemním družstvu 60 b.j. Klatovy pro pí JŠ, udělení RM ze dne 4. 1. 2011, 
bod č. 9/1/b v platném rozsahu. 

 
 
 
 
Bod č. 390/15 
1/ Rada města, jako valná hromada společnosti Lesy města Klatovy, s.r.o. vzala na 

vědomí rozbor činnosti a hospodaření za I. pololetí r. 2014. 
2/  Rada města, jako valná hromada společnosti Lesy města Klatovy, s.r.o. vzala na 

vědomí zápis z jednání dozorčí rady ze dne 13. 8. 2014.  
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Bod č. 391/15 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, 
zastoupeným JUDr. Ondřejem Závodským, Ph.D. 
Změna: upravuje se vázací doba plnění podmínek programu – poř. č. 462. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Ing. Václavem Lejskem, Pod Lesem 1198, Sušice (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 810, 811, 812 v k.ú. Habartice u Obytců – poř. č. 463. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy ČOV Újezdec u Mochtína - III. a 
IV. etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a K&K TECHNOLOGY a.s., Zlatnická 33, Klatovy (zhotovitel). 
Změna: čl. 5. Cena díla – poř. č. 464. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na 
kulturní centrum“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
Jitkou Dvořákovou (zhotovitel). 
Změna: čl. 5 Cena díla – poř. č. 465. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem 
Ing. Stanislavem Brandem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Obnova potoční nivy Kosmáčov“ – poř. č. 466. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem 
Ing. Stanislavem Brandem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Úprava Děkanského rybníka“ – poř. č. 467. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, zastoupenou Tomášem Krajčou 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka 1 400 ks kompostérů – poř. č. 468. 
 
 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ZVÁNOVEC a.s., České Budějovice, zastoupenou generálním 
ředitelem Ing. Jaroslavem Zvánovcem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Rybník Sobětice“ – poř. č. 469. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a O2 
Czech Republic, a.s., zastoupenou ŠINDY a.s., Dolní Břežany (budoucí oprávněný). 
Změna: smlouva bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 2015 – poř. č. 470. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 68/19, 370/23, 68/23 v k.ú. Tajanov u Tupadel - umístění zemního 
kabelu NN. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (6 800,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 471. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
JH projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 793/10 a 793/27 v k.ú. Habartice u Obytců - nadzemní vedení 
NN v rámci stavby „Habartice, Nováček - NN“. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (1 000,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 472. 
 
 
Bod č. 392/15 
Rada schválila program jednání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2014. 
 
Bod č. 393/15 
Rada města schválila realizaci akce „prodloužení kanalizace v Nuderově ulici“. Akce bude 
hrazena z rezervy Vodohospodářského fondu v ceně do 165 tis. Kč bez DPH. Stavba bude 
koordinována s výstavbou plynovodu v dané lokalitě. 
       Zodpovídá: p. Ing. Chroust 
 
Bod č. 394/15 
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy poskytnutí dotace ve výši 
50 000 Kč pro mažoretky, které se zúčastní Mistrovství Evropy v Chorvatsku. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 395/15 
Rada města schválila SK Klatovy 1898 poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč na sportovní 
akci, konanou dne 14. září 2014. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
 
Bod č. 396/15 
Rada města schválila spolku “Podej nám ruku“ poskytnutí dotace ve výši 24 134 Kč na 
pronájem nebytových prostor + energie. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
 
Bod č. 397/15  
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení se do projektu Kantor ideál – 
Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. 
 
Bod č. 398/15 
Rada města neschválila uzavření Realizační smlouvy mezi městem Klatovy a Společností 
Petra Parléře – architektonická soutěž o návrh oživení budovy bývalého jezuitského 
semináře sv. Josefa. 
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Bod č. 399/15 
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP k projektu 
s názvem „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy“. 
 
Bod č. 400/15 
Rada města vzala na vědomí žádost o finanční pomoc Římskokatolické farnosti Klatovy  
a uložila vedení města tuto žádost opětovně řešit po doplnění informací dle diskuse.  
        
Bod č. 401/15 
Rada města projednala žádost manželů Š o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu 
pohřbu rodinného příslušníka a tento příspěvek neschválila.     
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
Bod č. 402/15 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 403/16 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
 
Bod č. 404/16 
1/  Rada města nedoporučuje ZM schválit snížení ceny dodatečně prodávaných pozemků 

v PZ Pod Borem o celkové  výměře 1 611 m2 pro ELEKTRO KT GROUP s.r.o., 
Velkoobchod s nápoji Klatovy s.r.o., Pavel Kuběna - pneuservis, Marcel Oravec – 
motoservis, Pavel a Jiří Vítovcovi, autobazar. 

  
2/ Rada města rozhodla o pronájmu zemědělských pozemků pp. č. 2460/1, 2460/2, 2461, 

2462, 2463, 2467, 2468, 2470/27, 2470/31, 2470/39, 2470/41, 2474, 2511 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 79 434  m2   za cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace Školnímu 
statku Klatovy – Činov, s. r. o., Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy na dobu  
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

 
3/  Rada města rozhodla o pronájmu zemědělských pozemků p. č. 132/14, 132/21, 311, 

513/1, 513/4, 517/4, 1043/1 v k.ú. Dehtín, pp. č.  599, 600 v k. ú. Malechov, pp. č. 
779/1 v k. ú. Svrčovec, pp. č. 727, 728, 741 v  k. ú. Štěpánovice o celkové výměře 41 
512 m2  za cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace Rolnickému družstvu Úhlava Dolany, 
Dolany 80, 339 01  Klatovy na dobu neurčitou. 

 
4/ Rada města rozhodla o ponechání nefunkčního plynovodu DN 100 v délce cca 81 m 

v obecním pozemku pp.č. 3209/58 v k.ú. Klatovy – části Maškovy ulice mezi ulicemi 
Šmeralova a Národních mučedníků s podmínkou geodetického zaměření nefunkčního 
plynovodu a předání městu pro evidenci v TDMM. 

 
5/ Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. 

v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
+ DPH v platné výši pro následující akce: 
a/  kú Klatovy – Klatovy II, 1927/4 – kNN“ 
pp.č. 4235, 1927/32 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 36 bm zemního kabelu 
NN a umístění přípojkového pilíře (dle současně platného ceníku za cca 7 700 Kč + 
DPH v platné výši) 

b/ kú Klatovy – Klatovy, Procházkova – NN 
pp.č. 2754/11 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 84 bm zemního kabelu NN 
(dle současně platného ceníku za cca 16 800 Kč + DPH v platné výši). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

USNESENÍ č. 16 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 9. 2014 
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Bod č. 405/16 
1/  Rada města rozhodla o stažení předložené zprávy týkající se akce „Osvětlení náměstí 

v Klatovech“ na prodloužení termínu dokončení díla. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 406/16 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na   

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Přístav u rybníka U Parku, 
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o 
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Lesní stavby, s.r.o., Palackého 
764, 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným  

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 365 142 Kč bez DPH, 
441 822 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 

 
Bod č. 407/16 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Dětské hřiště Štěpánovice“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy INVEST TEL, s..r.o., Průmyslová 824, 
339 01 Klatovy. IČ: 49193503. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 529 107 Kč bez DPH, 
640 220 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. Mgr. R. Salvetr 

 
Bod č. 408/16 
1/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona na akci „COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“. 
Důvodem je překročení nabídkových cen oproti předpokladu zadavatele.  

 
2/   Rada města uložila ORM ve spolupráci s OŽP a OHMK s. r. o. připravit podklady pro 

vypsání nového výběrového řízení a předložit je RM dne 30. 9. 2014 ke schválení  
a vyhlášení. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                pí Ing. J. Michálková 
 p. Ing. L. Král Ph.D. 
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Bod č. 409/16 
Rada města vzala na vědom zápis z jednání majetkové komise konané dne 1. 9. 2014. 
 
 
 
Bod č. 410/16 
Rada města souhlasila s navýšením rozpočtu v kapitole 5. Životního prostředí na rok 2014 o 
částku 20 000 Kč, která bude poskytnut nově vzniklému z.s. Klatovské kočky jako podpora 
předmětu činnosti spolku. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 411/16 
Rada města schválila revokaci usnesení č. 15, bod č. 388/15/7.3. 
1/  Rada města vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 9, Plánická ul. z p. 

PJ na pí KŠ. 
2/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 2+kk s přísluš. Plánická, 

Klatovy s paní Klárou Š, trvale bytem Čachna, Starý Plzenec, s platností od 1.10.2014 
na dobu určitou 1 roku. 

3/ Rada města schválila záměr pronájmu garážového stání označeného G9, Plánická, 
Klatovy paní KŠ. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 412/16 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Pojistná smlouva č. 5900069348 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurnace 
Group, nám. Republiky 115, Pardubice (pojistitel). 
Předmět smlouvy: pojištění strážníků Městské policie města Klatovy, řidičů a zkušebních 
komisařů – poř. č. 473. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a VK, Dehtín (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 886/3 v k.ú. Dehtín – poř. č. 474. 
 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Ing. VH, Cibulkova, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3044/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 475. 
 
Smlouva o zřízení práva obdobného věcnému břemeni mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Pekárnami a cukrárnami Klatovy, 
a.s. (povinný). 
Předmět smlouvy: vedení splaškové kanalizace přes pozemek č. 879/3 v k.ú. Klatovy. 
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou – poř. č. 476. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Pekárnami a cukrárnami Klatovy, a.s. (dárce). 
Předmět smlouvy: stavba splaškové kanalizace v pp.č. 879/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 477. 
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Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Pekárnami a cukrárnami Klatovy, a.s. 
(povinný). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 879/3 v k.ú. Klatovy - vedení kanalizačního řadu – poř. č. 478. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. P a PaeDr. DM, Za Beránkem, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 6559 v k.ú. Klatovy – poř. č. 479. 
 
Smlouva č. 29/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
BOŘÍK B+B elektro s.r.o., Nerudova 811, Přeštice (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3792/1, 3792/29 v k.ú. Klatovy - ul. Hálkova - výměna 
stávajícího zemního kabelu NN. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 480.  
 
Smlouva č. 30/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a JT, 
Měchurova, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 2771/8 v k.ú. Klatovy - chodník v ul. Měchurova - 
pokládka nové hydroizolace. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 481.  
 
Smlouva č. 31/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - ul. Dukelská - výměna stávajícího zemního kabelu NN. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 482.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 2093/3, 2445/5, 3405/9 v k.ú. Klatovy - prodloužení STL 
plynovodu a přípojky - Klatovy, ul. Plzeňská – poř. č. 483. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MV Projekt Klatovy 
s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 2754/11 v k.ú. Klatovy - zemní kabel - ul. Procházkova – poř. č. 
484. 
 
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a Šumavskými 
vodovody a kanalizacemi a.s. (dodavatel). 
 
 



5 
 

 
 
Předmět smlouvy: úprava vztahů, práv a povinností při dodávkách pitné vody z vodovodu 
pro veřejnou potřebu a při odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu – poř. 
č. 485. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. A 61/PSOV-2014 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na akci „Rozšíření MK Kydliny“ – poř. č. 
486. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, Klatov (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Dětské hřiště Štěpánovice“ – poř. 
487. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a LM, Akátová, Klatovy 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru stavebníka - „Rybník Sobětice“ – poř. č. 488. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Pavilon skla Klatovy“ mezi městem Klatovy, 
zastoupeným místostarostou města JUDr. Jiřím Štanclem (objednatel) a Atelier 25 s.r.o. 
(zhotovitel). 
Změna: čl. II a III – poř. č 489. 
 
Smlouva o pachtu optických vláken mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a AIRWEB spol. s.r.o. zastoupená jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: metropolitní optické datové sítě  – poř. č. 490. 
 
 
Bod č. 413/16 
Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech obsah kronikářského 
zápisu města Klatov za rok 2013. 
 
Bod č. 414/16 
Rada města schválila Kruhu přátel hudby při Stálé divadelní scéně Klatovy poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na činnost. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 415/16  
Rada města doporučila ZM zapojit do rozpočtu města na r. 2015 finanční příspěvek SDS 
Klatovy ve výši 700 000 Kč na nájem a provoz divadla. 
  
Bod č. 416/16  
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
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Mgr. Rudolf Salvetr        JUDr. Jiří Štancl 
    starosta města                místostarosta 
      
 
    Ing. Václav Chroust 
           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 417/17 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 418/17 
1/ Rada města doporučila ZM schválit uznání vlastnického práva města k nemovitostem – 

stp.č. 4099, pp.č. 1694/11 a 1694/12 o celkové výměře 3 402 m2 v k.ú. Klatovy za 
finanční náhradu druhému duplicitnímu vlastníkovi VZ, U Retexu, Klatovy III. ve výši 
ceny dle znaleckého posudku obvyklé, tj. 464 290 Kč. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků pp.č. 4214 o výměře 3 044 m2 a 

části pp.č. 4213 (dle GP č. 5794-020/2013 se jedná o pp.č. 4213/3) o výměře 3 485 m2 

v průmyslové zóně Pod Borem za cenu 304 Kč/m2, celkem za 1 984 816 Kč manželům 
P a KM, Koldinova, Klatovy 2. Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 661 606 Kč 
před podpisem této smlouvy. 

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části  pp. č. 139/13 o výměře cca 20  m2 v k. 

ú. Točník u Klatov za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem cca 1 000 Kč Ing. ZB, Alešova, 339 01 
Klatovy. 

 
4/ Rada města rozhodla o stažení úkonu – prodej pozemku pp.č. 212/1 – část, k.ú. Klatovy 

a uložila ORM opětovně tento prodej pozemku předložit na jednání RM po doplnění 
informací dle diskuse. 

 
5/ Rada města doporučila revokovat usnesení ZM ze dne 17. 5. 2011 a schválit výkup pp. 

č. 598 o výměře 81 m2 v k. ú. Štěpánovice do majetku města za cenu 300 Kč/m2, tj. 
celkem 24 300 Kč od EČ, Vícenice, 339 01 Klatovy. 

 
6/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků takto:  
 - pp.č. 879/62 – část o výměře  cca 700 m2 za cenu dle ZP obvyklou 562 Kč/m2, pp.č. 

879/64 o výměře 129 m2 za cenu dle ZP obvyklou 562 Kč/m2 a pp.č. 6728+6729 o 
celkové výměře 164 m2  za cenu dle ZP obvyklou 660 Kč/m2, tj. celkem cca 574 138 
Kč v k.ú. Klatovy za část obecní pp.č. 3457/3 o výměře cca 400 m2 za cenu dle ZP 
obvyklou, tj. celkem cca 278 000 Kč v k.ú. Klatovy, s finančním doplatkem města 
MUDr. GS, Vodní, Sušice ve výši rozdílu cen vypočtených dle ZP obvyklých, tj. 
celkem cca 296 138 Kč. 

 
7/ Rada města rozhodla o stažení úkonu – směna pozemku pp.č. 450/1, k.ú. Štěpánovice. 
 

USNESENÍ č. 17 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 30. 9. 2014 
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8/ Rada města rozhodla o stažení úkonu – směna pozemku, prodej pozemku pp.č. 434/3 
k.ú. Štěpánovice. 

 
  
 
9/ Rada města doporučila ZM schválit směnu části pozemku p. č. 725/9 o výměře cca  

93 m2 v k. ú. Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za pp. č. 4027/3 o výměře 
93 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví R a JB, Chaloupky, 339 01 Klatovy, bez finančního 
vyrovnání. 

 
10/ Rada města rozhodla o výpůjčce obecního pozemku p. č. 725/8 v k.ú. Točník u Klatov 

o výměře 310 m2 na dobu neurčitou NS, Na Chmelnici, 339 01 Klatovy. 
 
11/ Rada města doporučila ZM schválit využití předkupního práva města k dvojhrobce  

č. 60, odd. V na hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech za finanční úhradu ve výši 25 000 Kč. 
 
12/ Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního vedení VN v obecních pozemcích – 

pp.č. pp.č. 279/5, 3430/3, 3430/1, 3430/4, 3430/8, 3430/9, 395/6, 395/1, 422/1, 
3409/11, 3409/27, 3422/36, 3422/35, 3409/32, 3409/12, 490/12, 490/14, 490/3, 490/4, 
3409/9, 38/1, 3431/2, 3431/1 a stp.č. 496 v k.ú. Klatovy s podmínkou jeho zaměření 
jako „nefunkční síť“ a předání městu k evidenci v digitální mapě a s podmínkou úhrady 
částky ve výši 75 Kč/bm za ponechání nefunkčního vedení v zemi. 

  
13/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. 

v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodní přípojky pro akci „Klatovy-
Křižíkova č.p. 43-NTL přípojka plynu“ – v pp. č. 3914/4 ve vlastnictví Města Klatovy 
v rozsahu cca 7 bm plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši. 

     
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 419/17 
1 a/ Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne 28. 6. 2011 (z důvodu uložení 

pouze mikrotrubiček v části trasy oproti schválené chráničce) a schválit dar 2 ks 
mikrotrubiček uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Plzeňská, Jiráskova, 
Rozvoj“ v pozemcích pp.č. 85/1, 3756/9, 3914/1, 3914/3, 3914/5 a stp.č. 1751 v k.ú. 
Klatovy a 1 ks chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 97/4, 97/5, 97/8, 181/1, 181/6, 198/1,  
2774/36, 2774/39, 3405/6, 3405/38, 3405/50,  3442, 3443/1,  3557/12, 3582/1, 
3756/1, 3756/9, 3760/2, 4054/1, 6541 v k.ú. Klatovy do majetku města od Airweb, 
spol. s r. o. Praha. 

 b/  Rada města uložila OVV dořešit s Airweb, spol. s r.o. Praha výměnu chrániček, popř. 
mikrotrubiček. 

 
2 a/ Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne 28. 6. 2011 (z důvodu uložení 

pouze mikrotrubiček v části trasy oproti schválené chráničce) a schválit dar   1 ks 
chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 3760/2, 3762/1, 3762/9, 3762/11, 3764/14, 3764/17 a 
3792/94 v k.ú. Klatovy, 2 ks mikrotrubiček v pp.č. 3792/94 v k.ú. Klatovy a 1 ks 
mikrotrubičky pp.č. 6699, 3792/1, 3792/13, 3405/2, 3405/24, 3405/23, 3206/116, 
3206/126 a 3206/127 v k.ú. Klatovy od Airweb, spol. s r.o. Praha, uložených v rámci 
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akce: „Klatovy, Airweb – Rozvoj, Suvorovova“ 
 

 
b/  vzala na vědomí částečnou změnu trasy chráničky HDPE 40 mm uložené v rámci 

akce: „Klatovy, Airweb – Rozvoj, Suvorovova“ 
c/ Rada města rozhodla o vyměření smluvní pokuty  

- za nepřítomnost při zaměření 6 000 Kč,   
- za neprojednanou změnu trasy 5 000 Kč, celkem 11 000 Kč. 

 
3 a/ Rada města vzala na vědomí částečnou změnu trasy chráničky HDPE 40 mm uložené 

v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Jiráskova“ 
b/  Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne 4. 9. 2012 (z důvodu jiné trasy) a 

schválení daru  2 ks mikrotrubiček pozemcích – stp.č. 121/4, stp.č. 122, pp.č. 85/1, 
88/2, 97/14, 97/15 a 3626/1 v k.ú. Klatovy uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb 
– Jiráskova“ do majetku města (z důvodu změny trasy) 

c/  Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene na umístění 2 ks 
mikrotrubiček v pp.č. 122 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Klatovy, na dobu neurčitou, bezúplatně (věcné břemeno schválila již RM 3. 7. 2012, 
od r. 2014 je vyhrazeno Zastupitelstvu) 

  d/  Rada města rozhodla o vyměření smluvní pokuty: 
- za neprojednanou odchylku od trasy ve výši 5 500 Kč. 

 
4  a/  Rada města vzala na vědomí částečnou změnu trasy chráničky HDPE 40 mm uložené 

v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Retex“ 
b/  Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne ze dne 4. 9. 2012 (z důvodu změny 

rozsahu akce) a schválení daru chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 1447/1 v k.ú. Klatovy 
a 2 ks mikrotrubiček v pp.č. 227, 1447/1, 2024/1, 3408/1, 3700/2, 3700/19, 3700/20, 
4047/1, 4048/4 a 4048/5 v k.ú. Klatovy do majetku města od společnosti Airweb, 
s.r.o. Praha v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Retex – optický kabel“  

c/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene na umístění 2 ks 
mikrotrubiček v pp.č.  3700/2, 3700/19, 3700/20 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Povodí 
Vltavy, státní podnik Praha, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle 
směrnic Povodí 

d/  Rada města rozhodla o vyměření smluvní pokuty  
- za nepřítomnost na zaměření chráničky ve výši 5 000 Kč 
- za neodsouhlasenou změnu trasy ve výši 7 500 Kč, celkem 12 500 Kč 

e/  Rada města uložila OVV dořešit s Airweb, spol. s r.o. Praha výměnu chrániček, popř. 
mikrotrubiček. 

 
5  a/  Rada města vzala na vědomí částečnou změnu trasy chráničky HDPE 40 mm v 

uložené v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Beránek“. 
b/  Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene na umístění 3 ks 

mikrotrubiček v pp.č. 3405/2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Plzeňského kraje na dobu 
neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle směrnic PK 

c/  Rada města doporučila ZM revokaci UZM  ze dne 15. 11. 2011(z důvodu uložení 
pouze mikrotrubiček v části trasy oproti schválené chráničce)  a schválit dar 
chráničky HDPE  40 mm v pp.č. 97/5, 97/7, 97/8, 97/11 a 97/15 v k.ú. Klatovy a 3 
ks mikrotrubiček v pp.č. 97/7, 97/14, 97/15, 97/19, 3405/2 a 3405/15 v k.ú. Klatovy 
do majetku města uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Beránek“. 

d/  Rada města rozhodla o vyměření smluvní pokuty: 
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- za nepřítomnost na zaměření ve výši 1 500 Kč  
- za neodsouhlasenou změnu trasy ve výši 7 500 Kč, celkem 9 000 Kč. 

 
 
6 /   Rada města uložila vedení města a OVV jednat se společností  Airweb s.r.o. Praha a 

dořešit předání 2 ks mikrotrubiček městu Klatovy. 
  

7 a/  Rada města doporučila revokaci UZM ze dne 4. 9. 2012 (z důvodu změny rozsahu 
akce a uložení mikrotrubiček místo schválené chráničky) a schválit dar 2 ks 
mikrotrubiček v pp.č. 3405/6, 3405/7, 3405/49, 3405/52, 3405/57, 3405/67, 3582/1, 
3582/22 a 3966 v k. ú. Klatovy a 4 ks mikrotrubiček v pp.č. 2445/4, 2446/8, 2446/9, 
3405/11, 3584/1, 3593/16, 3593/19, 3966 v k.ú. Klatovy do majetku města od 
společnosti Airweb, s.r.o. Praha uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb – u 
nemocnice – optický kabel“.  

b/  Rada města uložila OVV dořešit s Airweb, spol. s r.o. Praha výměnu chrániček, 
popř. mikrotrubiček. 

 
8 a/  Rada města doporučila  schválit revokaci UZM ze dne 28. 6. 2011(z důvodu uložení 

mikrotrubičky místo schválené chráničky) a schválit dar 1 ks mikrotrubičky v pp.č. 
3204/121 v k.ú. Klatovy do majetku města od společnosti Airweb, s.r.o. Praha,  
uložené v rámci akce: „Klatovy, Airweb, Čedík – optický kabel“. 

b/  Rada města rozhodla o nevyměření smluvních pokut z důvodu pokládky a zaměření 
společně s trasou veřejného osvětlení.          

c/  Rada města uložila vedení města a OVV dořešit s Airweb, s.r.o. Praha propojení 
chrániček uložených v rámci akce č. 8 - Čedík  a 9  - Horažďovické předměstí 
nejpozději do 31. 10.  2014. 

 
9 a/  Rada města  doporučila schválit revokaci UZM ze dne 28. 6. 2011(z důvodu  

zmenšeného rozsahu trasy) a schválit dar   chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 3185/2, 
3185/6, 3185/20, 3185/21, 3185/22, 3185/23, 3187/4, 3187/5, 3187/6, 3188/1, 
3197/94, 3197/118, 3197/181, 3202/4, 3204/5, 3204/115, 3204/117, 3204/118, 
3204/120, 3682/3 a 3682/9 v k.ú. Klatovy uložené v rámci akce: „Klatovy, Airweb, 
Horažďovické předměstí – optický kabel“.         

b/  Rada města uložila vedení města a OVV dořešit s Airweb, s.r.o. Praha propojení 
chrániček uložených v rámci akce č. 8 - Čedík a 9 - Horažďovické předměstí 
nejpozději do 31. 10. 2014. 

10/  Rada města rozhodla o vyměření smluvní pokuty v rámci akce Klatovy, Airweb, 
Horažďovické předměstí I. etapa 
- za neodsouhlasenou změnu trasy ve výši 1 500 Kč 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 420/17 
1/  Rada města doporučila ZM schválit návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace 

k projektu “Luby – Za Tatranem – rekonstrukce MK“ v předloženém znění.  
 
2/ Rada města uložila ORM a FO zajistit schválení v rozpočtu města pro rok 2015 

finanční prostředky na financování realizace akce. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                            pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č.  421/17 
1/ Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

k projektu s názvem: „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ v předloženém znění. 
 
 
2/ Rada města uložila ORM a FO zajistit v rozpočtu pro rok 2015 finanční prostředky na 

dofinancování realizace akce.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
               pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 422/17 
Rada města rozhodla o stažení úkonu „Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech 
v Klatovech“ a uložila ORM opětovně předložit zprávu na jednání RM dne 4. 11. 2014 po 
doplnění informací dle diskuse. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 423/17 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Podzemní kontejnery na separovaný 
odpad“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy KORAMEX a.s. Sušice, Pražská 268, 
342 01 Sušice, IČ: 00117366. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 522 650,41 Kč bez 
DPH, 1 842 407 Kč vč. DPH. 

 
3/  Rada města rozhodla o financování akce z rozpočtu města, z rezervy Fondu nakládání 

s odpady a uložila FO zařadit realizaci akce do rozpočtu pro rok 2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 424/17 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 

služby, otevřené řízení podle zákona na akci „Revitalizace Mercandinových sadů, 
Klatovy – I. etapa“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY U 
Haldy 1616/68, Ostrava, 700 30  IČ: 47165006. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 7 920 798 Kč bez DPH, 
9 584 165,58 Kč vč. DPH. 

 
3/   Rada města doporučila ZM navýšit rozpočet akce pro rok 2014 o částku 3 000 000 Kč 

na úhradu nákladů akce a dále ukládá FO a OŽP zajistit v rozpočtu města pro rok 2015 
finanční prostředky na dofinancování v roce 2015. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
               pí Ing. J. Michálková 
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Bod č. 425/17 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ formou písemné výzvy   

 
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jana Michálková  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 10. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
JUDr. Jiří Štancl      Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Ing. Ivan Baroch      Ing. Jaromír Veselý 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda                                                                          
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Věra Rozsypalová     Ing. Jana Michálková 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Mgr. Věra Tomaierová 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 10. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 10. 2014 (29. 10. 2014) zprávu 

hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
               pí Ing. Rozsypalová 
               p. Ing. V. Král Ph.D. 
 
Bod č. 426/17 
1/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí investiční dotace na akci „Rekonstrukce 

osvětlení ledové plochy zimního stadionu Klatovy“ od Plzeňského kraje ve výši 
200 000 Kč. 
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2/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci akce „Rekonstrukce osvětlení ledové 

plochy zimního stadionu Klatovy“ v roce 2014 a její zařazení do rozpočtu s částkou  
200 000 Kč s tím, že zbývající částku v předpokládané výši 2 200 000 dofinancování 
akce poskytne Zimní stadion Klatovy, o.p.s. 

 
3/  Rada města uložila vedoucí FO předložit dohodu o způsobu odpisování technického 

zhodnocení majetku města a dohodu o zajištění financování akce. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
               pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 427/17 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Ozvučení Zimního stadionu 
Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 10. 2014 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM,  č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Ivan Baroch      JUDr. Jiří Štancl 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Petr Fiala                                                                         Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Ing. Pavel Kaňák      Václav Šimek 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 10. 2014 od 11.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 10. 2014 (29. 10. 2014) zprávu 

hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
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8/  Rada města uložila ORM a OVV prověřit možnost využití ozvučovacího zařízení, 
sejmutého v rámci akce Osvětlení, ozvučení náměstí, pro potřeby ozvučení ledové  
plochy zimního stadionu a podat RM 4. 11. 2014 výsledek zjištění. 

         
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 428/17 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zimní stadion Klatovy – 
modernizace vytápění a ohřev TV“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky 
a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 10. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM,  č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Ivan Baroch      JUDr. Jiří Štancl 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Petr Fiala                                                                         Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Ing. Pavel Kaňák      Václav Šimek 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 10. 2014 od 10.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 10. 2014 (29. 10. 2014) zprávu 

hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 429/17 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Rekonstrukce osvětlení  
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Zimního stadionu Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace. 

 
 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 10. 2014 od 09.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM,  č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Ivan Baroch      JUDr. Jiří Štancl 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Danuše Auermüllerová     Ing. Jaromír Kalivoda  
Petr Fiala                                                                         Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Ing. Pavel Kaňák      Václav Šimek 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 10. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 27. 10. 2014 (29. 10. 2014) zprávu 

hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 
 
Bod č. 430/17 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2014. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 431/17 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport a 
k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace: 
a/  Kanoistický klub Klatovy o.s., žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 
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b/  TJ jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města 
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč,   

c/  SK Volejbal Klatovy, žádost o dotaci na pokrytí cestovních nákladů družstvu 
minivolejbalistů – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 

 
d/  SK Volejbal Klatovy, žádost o dotaci na účast v Čs. poháru žákyň – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč, 
e/  Krystal občanské sdružení, žádost o dotaci na dovybavení klubovny – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč, 
f/    TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, žádost o dotaci na dopravu dorostenců – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 9 000 Kč, 
Rada města uložila kanceláři p. místostarosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
2/  Žádosti o mimořádné dotace Basketbalového klubu Klatovy a Tělovýchovné jednoty 

START LUBY budou projednány na příštím jednání RM po doplnění informací dle 
diskuze, informace předloží vedoucí FO.  

       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 432/17 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konané dne 
8. 9. 2014. 
 
Bod č. 433/17 
Rada města projednala zápis č. 8/14 z jednání bytové komise ze dne 24. 9. 2014 a přijala 
následující závěry: 
k bodu 2.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, 

Plánická s p. JP na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 

Plánická s pí MO na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s p RŠ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s pí VK na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.5. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Jiráskova 

s pí GM a JM na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.6. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy, 

Plánická s pí MM na dobu určitou 1 rok.  
k bodu 2.7.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, 

Koldinova s pí VB na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.8. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí LV na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.9.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, 

Palackého s p. JM a pí. TM na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.10.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 

Niederleho s p. JK na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.11.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Plánická 

s pí RŽ na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.12. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, 

Masarykova s pí ZK na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.13. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  
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PJ, VD, KD, PK, HA,SM, JJ, 
k bodu 2.14. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí LŽ na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.15. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s p. MM na dobu určitou 6 měsíců,  
schválila prominutí úroku z prodlení plynoucího z dlužného nájemného bytu 
ve výši 1 137 Kč panu MM, nám. Míru,  Klatovy, 

k bodu 2.16  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, 
Palackého s p. JK na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou úhrady 
veškerého dlužného nájemného do 13. 11. 2014, 

k bodu 2.17.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, 
Plánická s p. RP a pí. MP na dobu určitou 3 měsíců,  

k bodu 2.18. pověřila SNK vyklizením bytu č. 23 na adrese Klatovy, nám. Míru, jehož 
nájemci jsou p. HP a pí SH, 

k bodu 2.19.  pověřila SNK vyklizením bytu č. 3 na adrese Klatovy, Palackého, jehož 
nájemcem je p. JJ, 

k bodu 2.20.  pověřila SNK vyklizením bytu č. 4 na adrese Klatovy, Palackého, jehož 
nájemcem je p. JJ,    

k bodu 3.1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 1, na adrese 
Klatovy, Zahradní s p. VB na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Plánická, s p. BN, bytem Vaňkova, Klatovy na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, 
Klatovy, Pražská, s p. HM, bytem Bezděkov, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, kat. A, 1+1  
s příslušenstvím, Klatovy, Hálkova, s p. KM, bytem Studentská, Klatovy na 
dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 410, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí JK, bytem Šmeralova, 
Klatovy, na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení 
nájmu bytu č. 4 Šmeralova, Klatovy. 

k bodu 5 schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu 
určitou 3 měsíce u následujících jednotek: 
ubytovací jednotka č. 3 o velikosti 0+1 s příslušenstvím –  KK 
ubytovací jednotka č. 7 o velikosti 2+KK s příslušenstvím ZI 
ubytovací jednotka č. 11 o velikosti 2+KK s příslušenstvím-   SH a ŠZ 
ubytovací jednotka č. 17 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – DM 
ubytovací jednotka č. 33 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – RT 

  ubytovací jednotka č. 36 o velikosti 0+1 s příslušenstvím - RF 
 
 
neschválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č.16  
o velikosti 1+KK s příslušenstvím pí SH 

k bodu 6.1.  rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného  
pí MM, bytem Klatovy, Plánická, byt č. 5, 

k bodu 7.1. úkon byl odložen a opětovně bude projednán na příštím jednání RM po 
doplnění informací dle diskuse. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 434/17 
Rada města schválila MěKS převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z Rezervního 
fondu do fondu reprodukce majetku a investičního fondu na úhradu technického vybavení 
kina Šumava a letního kina. 
       Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 435/17 
Rada města vzala na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na opravu stávajícího 
oplocení areálu Domova pro seniory Újezdec, zařízení MěÚSS Klatovy. 
 
Bod č. 436/17  
Rada města schválila MěÚSS Klatovy čerpání finančních prostředků ve výši 270 000 Kč  
z investičního fondu  na nákup elektrického konvektomatu pro Domov pro seniory Újezdec. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 437/17 
Rada města v působnosti valné hromady obchodních společností Správy nemovitostí 
Klatovy s.r.o., a Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o. projednala rozbory činnosti a 
hospodaření za I. pololetí 2014. Závěry z projednávání budou uvedeny v samostatných 
rozhodnutích. 
 
Bod č. 438/17 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vzala 
na vědomí zprávu o vyhodnocení efektivnosti turbíny a fotovoltaiky včetně kalkulace. 
 
 
Bod č. 439/17 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a TV, Bratří Venclíků, Praha 9 (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp.  v obci Drslavice. 
Účel nájmu: restaurace. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 491. 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Klatovy, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a PH, Plánická, Klatovy (nájemce). 
Změna: čl. III Specifikace prostoru a ceny a čl. IV Výše nájemného – poř. č. 492. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Klatovy, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a DZ, Pod Koníčky, Klatovy (nájemce). 
Změna: čl. III Specifikace prostoru a ceny a čl. IV Výše nájemného – poř. č. 493. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a PhDr. Jitkou Lněničkovou, Lamačova 633, Praha 
(zhotovitel). 
Změna: uhrazení cestovních a jiných výdajů podle skutečnosti, max. do výše  100 000 Kč 
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včetně DPH – poř. č. 494. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným místostarostou JUDr. Jiřím Štanclem 
(objednatel) a MgA. Pavlem Svobodou, Nedvězská 13, Praha 10 (autor díla). 
Předmět smlouvy: vizuální styl Pavilonu skla - grafický manuál – poř. č. 495. 
 
Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (centrální zadavatel) a Městskou knihovnou Klatovy; Lesy města 
Klatov, s.r.o.; Městským ústavem sociálních služeb Klatovy; Mateřskou školou Klatovy; 
Odpadovým hospodářstvím Klatovy s.r.o.; Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.; 
Technickými službami města Klatov; Městským kulturním střediskem Klatovy; Základní 
školou Klatovy, Čapkova ul. 126; Masarykovou základní školou Klatovy; Základní školou 
Klatovy, Tolstého 765; Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194 (podřazení odběratelé). 
Předmět smlouvy: centralizované zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou 
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách – poř. č. 496. 
 
Smlouva o výpůjčce exponátů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a městem Holýšov (Dům dějin Holýšovska), náměstí  
5. května 32, Holýšov, zastoupeným starostou Ing. Antonínem Pazourem (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: skleněné předměty za účelem uspořádání výstavy „Sklo ze Šumavy. 
Tradice a současnost“. 
Výpůjčka se sjednává na dobu určitou - od 14. 9. 2014 do 21. 11. 2014 – poř. č. 497. 
 
Smlouva o zajištění provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Petrem Bendem, Bulharská 1424/25, 
Ostrava (agentura). 
Předmět smlouvy: vystoupení dne 12. 9. 2015 na náměstí v Klatovech - Dny evropského 
dědictví – poř. č. 498. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a TK, Masarykova, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: p.č. 4026/9, 4026/1, 4026/11, 4025/10, 4025/11, 4024/4, 4024/14, 
4025/13, 4025/1, 4024/15, 4024/3, 4024/2, 4024/10, 4024/11 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 – poř. č. 499. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., 
zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný) a Mgr. VT, Koldinova,  
Klatovy (investor). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení - „Klatovy - Křižíkova čp. 
43 - NTL - přípojka plynu – poř. č. 500. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Klatovskou teplárnou a.s., Jateční 660, Klatovy, 
zastoupenou ředitelem Milanem Sekyrkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování horkovodního zařízení - „Atrium Park Hůrka 
Klatovy - uložení horkovodní přípojky pro objekty A, B, C – poř. č. 501. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
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Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, zastoupenou INVEST TEL, s.r.o., 
Průmyslová 824, Klatovy, zastoupenou projektantem Ladislavem Černým (budoucí 
oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4235, 1927/32 v k.ú. Klatovy - „Klatovy II - kNN“ - připojení 
odběrného místa zemním kabelem NN – poř. č. 502. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko. 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Přístav u rybníka U Parku, Klatovy“- 
poř. č. 503. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) 
a Miroslavem Marcinkiewiczem, K Zaječímu vrchu 726, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: činnost koordinátora BOZP na akci „Rybník Sobětice“- poř. č. 504. 
 
Dohoda o narovnání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a manž. J a GŠ, Mánesova , Klatovy. 
Předmět dohody: vrácení kupní ceny za pp.č. 879/48 v k.ú. Klatovy – poř. č. 505. 
 
Dohoda o narovnání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a manž. Ing. P a Ing. JP, Mánesova, Klatovy. 
Předmět dohody: vrácení kupní ceny za pp.č. 879/30 v k.ú. Klatovy – poř. č. 506. 
 
Dohoda o narovnání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a manž. Ing. P a Ing. MO, Mánesova , Klatovy. 
Předmět dohody: vrácení kupní ceny za pp.č. 879/49 v k.ú. Klatovy – poř. č. 507. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a VT, Hnačov , Plánice (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 6767/1 a stp.č. 6573 v k.ú. Klatovy – poř. č. 508. 
 
Smlouva o dílo mezi mstem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednavatel) a KORAMEX a.s. Sušice, zastoupená místopředsedou představenstva Ing. 
Ladislavem Michálkem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro „Podzemní kontejnery na separovaný 
odpad“ – poř. č. 509. 
 
 
 
 
Bod č. 440/17 
Rada města schválila program zasedání ZM konané dne 7. 10. 2014. 
 
 
Bod č. 441/17 
Rada města schválila změnu kapacity Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních 
mučedníků 185 v zápisu rejstříku škol a školských zařízení na 597 žáků.  
       Zodpovídá: Mgr. Emílie Salvetrová 
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Bod č. 442/17 
Rada města schválila pí JP, poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 000 Kč na opravu 
busty umístěná na objektu čp. 201, Vídeňská ul., Klatovy. 
Rada města uložila uzavřít s žadatelkou příslušnou smlouvu. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č.  443/17 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust 
        starosta města            místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 444/18 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 445/18 
1/ Rada města neschválila  umístění stavby plnicí stanice CNG na části pozemku  

p. č. 451/7 v k. ú. Luby. 
 
2/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů 

v platném znění, týkající se zásahu do chráněné komunikace a souhlasí s uložením 
kanalizační a plynovodní přípojky pro objekt autoslužeb na pp.č. 2448/56 v k.ú. 
Klatovy do obecního pozemku  č. 3587/1 v k.ú. Klatovy – slepé ulice v lokalitě Na 
Rozhrání, kolmé na Plzeňskou dle předložené situace s podmínkami hospodářského 
odboru ze dne 8. 10. 2014. 

 
3/ Rada města rozhodla povolení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů  

č. P1/2011 v platném znění, týkající se zásahu do chráněné komunikace a termínu 
realizace a souhlasí s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp.č. 
3402/121 (chodník v ul. Za Čedíkem) spojených s propojením chrániček předaných 
firmou AIRWEB do majetku města. Termín předání 30. 11. 2014. 

 
4/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. 

v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v kú Klatovy - umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, Činov, č. 
p. 3106/39 - kNN“ – v pp. č. 3106/49, 3106/51 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 
cca 2 x 56 bm zemního kabelu NN za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši (v současné době za cca 2 x 56 bm x 200 Kč = 22 400 Kč +DPH). 

 
5/ a/ Rada města rozhodla o povolení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění pro 

povolování výkopů a souhlasí s prodloužením termínu pro provádění výkopových 
prací do 30. 11. 2014 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
definitivní úpravě povrchu po výkopu – akce budou realizovány v částečném 
rozsahu, pouze v zeleni a podvrtem, výkopem nebude zasahováno do zpevněných 
ploch. 
Výjimka se vztahuje na akce: Klatovy, Airweb, Palackého, Klatovy, Airweb, 
Plánické předměstí, Klatovy, Airweb, K Zaječímu vrchu, Klatovy, Airweb, Akátová 
– Lipová. 

  
b/ Rada města neschválila změnu rozsahu převáděného daru 2 ks mikrotrubiček do 

USNESENÍ č. 18 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. 10. 2014 
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majetku města v rámci akce Klatovy - Airweb, Akátová - Lipová a trvá na uzavření 
darovací smlouvy na tyto 2 ks mikrotrubiček v souladu s usnesením ZM ze dne  
20. 5. 2013. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 446/18 
1/  Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/22/2014/Vl ze 

dne 23. 6. 2014 na akci „Luby sever - lokalita Za Tatranem, ochrana intravilánu před 
záplavami“; předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z 31. 10. 2014 na 
 31. 5. 2015 z důvodu koordinace s akcí „Luby – Za Tatranem-rekonstrukce MK“. 

 
2/  Rada města uložila ORM uzavřít dodatek č.1 k SoD.  
 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 447/18 
1/  Rada města rozhodla o realizaci úpravy přelivné hrany propustku v rámci akce 

„Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech v Klatovech“ v materiálovém 
provedení: beton - dle zpracované PD.  

 
2/  Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Lesní stavby s.r.o. Smlouvu o dílo 

na akci „Zpevnění levého břehu Drnového potoka pod výustí rybníka U Parku 
v Mercandinových sadech v Klatovech“ za cenu 183 539 Kč bez DPH, 222 083 Kč vč. 
DPH. 

 
3/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Revitalizace rybníka 

v Mercandinových sadech v Klatovech“ o částku 700 tis. Kč na dofinancování 
skutečných nákladů. 

 
4/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Zpevnění levého břehu Drnového 

potoka pod výustí rybníka“ do rozpočtu města pro rok 2014 s částkou ve výši 223 000 
Kč. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 448/18 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 6. 10. 2014. 
 
Bod č. 449/18 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o provozu Pavilonu skla. 
 
2/ Rada města zřídila poradní orgán PASK v tomto složení: kurátor sbírky Lőtz, zástupce 

OŠKCR, zástupce SNK s.r.o., představitel samosprávy města. 
 
3/ Rada města pověřila pana místostarostu JUDr. Štancla koordinací činnosti,  
 souvisejících s provozem Pavilonu skla tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího 

provozu. 
        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl 
 
Bod č. 450/18 
Rada města uložila ORM ve spolupráci s HO požádat o poskytnutí finančního příspěvku ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury z rozpočtu roku 2015 na akci „Točník – chodník 
u silnice III/11766“.     Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
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                 pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
Bod č. 451/18 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
6. 10. 2014 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost 
- schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1 382 oprávněným členům. 

Výše příspěvku na jednoho člena činí 543 Kč. Dotace s návrhem nad 50 000 Kč byla 
schválena ZM dne 7. 10. 2014 (SK Klatovy 1898, LTK Klatovy, TJ SOKOL Klatovy, 
Atletika Klatovy, BK Klatovy). 

k bodu  2/ mimořádné dotace 
a/ Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy, žádost o dotaci na Mezinárodní 

folklorní festival 2014 – poskytnutí dotace neschválila, 
b/ Český svaz chovatelů Klatovy, žádost o dotaci na pořádání výstavy – schválila 

poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
c/  Městské kulturní středisko Klatovy, žádost o dotaci na dopravu tanečníků – schválila 

poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, 
d/ Atletika Klatovy – žádost o dotaci na dopravu závodníků – schválila poskytnutí dotace 

ve výši 39 000 Kč, 
e/ SK Klatovy 1898 – žádost o dotaci na činnost spolku – žádost bude řešena při přípravě 

rozpočtu na r. 2015, 
f/ Klub přátel Klatovska – žádost o dotaci na výstavu – schválila poskytnutí dotace ve 

výši 3 000 Kč. 
g/ Atletika Klatovy – žádost o dotaci na nákup traktoru – schválila poskytnutí dotace ve 

výši 33 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
Bod č. 452/18 
1/ Rada města vzala na vědomí ukončení provozu bistra v Koldinově ul. čp. 421/II a  
  uložila SNK požadovat po nájemci kompletní vyklizení nebytového prostoru a nabízet 

volný prostor bez omezení využití              
 2/ Rada města souhlasila s uzavřením splátkového kalendáře na dlužné nájemné s paní DZ 

na období 9 kalendářních měsíců.  
 
3/ Rada města schválila: 

a/ uzavření nájemní smlouvy s paní RV na nebytový prostor krejčovství Václavská čp. 
122/I na dobu určitou 6 měsíců, 

b/  uzavření splátkového kalendáře s firmou Revotex s.r.o. na dlužné nájemné na 
období 12 kalendářních měsíců. 

 
4/   Rada města schválila: 

a/ ukončení nájemní smlouvy dohodou na nebytový prostor ve Vídeňské ulici čp. 9/IV 
s panem MS kancelář ke dni 31. 10. 2014, 

b/ uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Vídeňské ulici čp. 9/IV s panem 
MK na kancelář. 

 
5/ Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy v čp. 208/I s paní ML 

v Klubu seniorů. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 453/18 
1/ Rada města neschválila  podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Pražská  pro  

p. VL a pí BT. 
2/ Rada města schválila  podnájem bytu č. 9 na adrese Klatovy, Plánická pro  

p. PJ a pí LJ a jejich syna AJ, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.  
 
3/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 1+2 s 

příslušenstvím, Klatovy, Divadelní, s pí LH a p. AH bytem Maškova, Klatovy na dobu 
určitou 12 kalendářních měsíců. 

 
4/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, kat. A, 1+KK s 

příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s pí MH bytem Zahradní, Klatovy na dobu určitou 
12 kalendářních měsíců. 

 
5/ Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní 743/III Klatovy na 

dobu určitou 3 měsíce u následujících jednotek: 
ubytovací jednotka č. 8 o velikosti 1+0 s příslušenstvím – KJ, 
ubytovací jednotka č. 7 o velikosti 2+KK s přísluš. -  J a VK, 
ubytovací jednotka č. 15 o velikosti 2+KK s příslušenstvím -  PJ, 
ubytovací jednotka č. 16 o velikosti 2+KK s příslušenstvím – LS. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková                                                                                                    

 
Bod č. 454/18 
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích ve znění pozdějších přepisů ruší k 31. 10. 2014 komise – finanční, pro územní 
rozvoj, urbanismus a RMPZ, majetkovou, pro výchovu, vzdělávání a sport, bytovou, pro 
nebytové prostory, pro kulturu a vzhled města.   
 
Bod č. 455/18 
Rada města schválila MěÚSS Klatovy prodej služebního vozidla Škoda Fabia Combi. 
      Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 456/18 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Pojistná smlouva č. 899-20745-12 o pojištění živelním a odcizení mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s., 
Spálená 75/16, Praha 1 (pojišťovna). 
Předmět smlouvy: pojištění vystavovaných exponátů skla Lötz ve stálé expozici PASK a 
v objektu Balbínova 59/I, Klatovy – poř. č. 510. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a Ing. AH, Sobětice, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: prodej dřevní hmoty z majetku města - k.ú. Sobětice – poř. č. 511. 
 
Smlouva o dílo č. SD-621-14 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: prodloužení dešťové kanalizace v lokalitě Klatovy - zahrádky Na Harfě – 
poř. č. 512. 
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Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Zábělská 853/46, Plzeň 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa“ – poř. č. 513. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SAFE TREES, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. 
Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa“ – poř. č. 514. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Petrem Vykrutem - ZAHRADNÍ SLUŽBY, U Haldy 1616/68, Ostrava 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka služeb pro dílo „Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - 
I. etapa“ - kácení dřevin, nezbytné zásady na dřevinách – poř. č. 515. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a SK BMX Klatovy o.s., zastoupeným předsedou Karlem 
Mařákem (vypůjčitel). 
Změna: čl. 1 a čl. 2 – poř. č. 516. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Lesními stavbami, s.r.o., Nýrsko (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Opevnění levého břehu Drnového 
potoka pod výústí rybníka U Parku v Mercadiniho sadech v Klatovech“ – poř. č. 517. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Luby sever - lokalita Za Tatranem, ochrana 
intravilánu před záplavami“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, 
zastoupenou jednatelem Ing. Václavem Jančou (zhotovitel). 
Změna: čl. 4 Doba plnění – poř. č. 518. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a JK, Tajanov, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 382/1 v k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 519. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií, Střední 
zdravotnickou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, 
Plánická 196, Klatovy, zastoupenou ředitelkou Ing. Soňou Rabušicovou (povinný). 
 
Předmět smlouvy: části stp.č 4319 a pp.č. 3792/22 v k.ú. Klatovy - vedení chráničky PE 90 
pro uložení optického kabelu – poř. č. 520. 
 
Souhlasné prohlášení o změně práva k nemovitostem mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (osoba, jejíž právo vzniklo) a ČR - Ministerstvem 
zemědělství (osoba, jejíž právo zaniklo). 
Předmět smlouvy: PKN č. 466/23 v k.ú. Točník, PKN 3792/110 v k.ú. Klatovy – poř. č. 
521. 
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Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a vlastníky bytů v domě čp. 918/IV, Klatovy (darující). 
Předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly na p.č. 3179/98, 3179/102, 3179/106, 3179/107, 
3179/108, 3179/109, 3179/110, 379/111 v k.ú. Klatovy – poř. č. 522. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a vlastníky bytů v domě čp. 918/IV, Klatovy (darující) a Klatovskou stavební 
kanceláří s.r.o. (vedlejší účastník). 
Předmět smlouvy: kanalizace, veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání, sadové 
úpravy - Plánické předměstí – poř. č. 523. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a MH, manž. P, manž. L (darující). 
Předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly na pozemcích: 3179/98, 3179/102, 3179/106, 
3179/107, 3179/108, 3179/109, 3179/110, 3179/111 v k.ú. Klatovy – poř. č. 524.  
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a MH, manž. P, manž. L (darující) a Klatovskou stavební kanceláří s.r.o. 
(vedlejší účastník). 
Předmět smlouvy: kanalizace, veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání, sadové 
úpravy - Plánické předměstí – poř. č. 525. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy, zastoupenou Miroslavem 
Hanzlíkem (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod plastové chráničky - stp.č. 4319 a pp.č. 3792/1, 
3792/12, 3792/22 a 4394 v k.ú. Klatovy – poř. č. 526.  
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou INVEST TEL, s.r.o., 
Klatovy (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: připojení odběrného místa zemním kabelem NN - Klatovy, Čínov, p.č. 
3106/39, kNN – poř. č. 527. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou STEMONT JS s.r.o., Horšovský Týn (oprávněný). 
Předmět smlouvy: nový zemní kabel - parc.č. 299 KN v k.ú. Vícenice u Klatov – poř. č. 
528. 
 
Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou a Stavebním 
nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy (pronajímatelé) a KŠ, Starý Plzenec, Čachna 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 794/IV, Plánická ulice - parkování osobního automobilu – 
poř. č. 529. 
 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
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nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Stálou divadelní scénou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Mgr. Zdeňkou 
Koubovou (nájemce). 
Změna: prodloužení doby platnosti smlouvy - do 31. 12. 2029 – poř. č. 530. 
 
Kupní smlouva – prodej pozemkové parcely č. 930/15 k.ú. Ostřetice, mezi Obcí Ostřetice, 
zastoupenou starostou Václavem Měsíčkem (prodávající) a Městem Klatovy, zastoupené 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) – poř. č. 531. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi AIRWEB, spol. 
s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný) a Městem Klatovy, 
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) 
Předmět smlouvy – vybudování inženýrské sítě pod označením „Klatov, Airweb, Akátová-
Lipová – optický kabel“ – poř. č. 532. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi AIRWEB, spol. 
s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný) a Městem Klatovy, 
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) 
Předmět smlouvy – vybudování inženýrské sítě pod označením „Klatov, Airweb, 
K Zaječímu vrchu – optický kabel“ – poř. č. 533. 
 
Smlouva mezi Tanečním orchestrem Miroslava Novotného, Plzeň a Městem Klatovy,  
Předmět smlouvy: provedení hudební produkce na plese Města - poř.534.  
 
Bod č. 457/18 
Rada města schválila revokaci usnesení RM ze dne 30. 9. 2014 bod č. 442/17, poskytnutí 
mimořádné dotace na opravu busty na objektu čp. 201, Vídeňská ul., Klatovy s tím, že 
oprava busty bude financována z rozpočtu města. 
 
Bod č. 458/18 
Rada města schválila v působnosti valné hromady společností s ručením omezeným návrhy na 
odměny jednatelům společností dle návrhu. 
 
Bod č. 459/18 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodla 
o poskytnutí peněžitých darů dle předloženého návrhu.  

 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr      JUDr. Jiří Štancl  
  starosta města        místostarosta 
 
 
       Ing. Václav Chroust 

           místostarosta     
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 460/19 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 461/19 
1/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 v platném znění pro 

povolování výkopů a souhlasí  s provedením výkopu v obecním pozemku pp.č. 3516/1 
v k.ú. Klatovy pro realizaci akce: „Klatovy, Voříškova ulice – optické připojení firmy 
MECAS ESI s.r.o.“ v termínu od 10. 11. 2014 do 20. 11. 2014 v případě vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 
2/ Rada města vzala na vědomí informaci o porušení podmínek uzavřené smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Klatovy, Zahradní ulice – TS, 
VN, NN“, uzavřené dne 19. 7. 2011 mezi městem Klatovy jako povinným a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. a o nedodržení termínu pro uzavření vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene a rozhodla o prominutí smluvní pokuty.  

 
3/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích v pp. č. 1395/4, 1388/1, 
3540, 3516/6 ve vlastnictví Města Klatovy v k.ú. Klatovy pro umístění, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu a přípojek pro akci 
„Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek MS Klatovy – Kvapilova, Cibulkova“ v 
rozsahu cca 296 bm plynovodu ve stávající trase a cca 112 bm nového plynovodu, na 
dobu určitou 5 let, za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o 
zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné 
době za cca 44 600 Kč + DPH). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 462/19 
Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel RM č. P 1/2011 v platném znění pro 
povolování výkopů a souhlasí s provedením výkopu v pozemku pp.č. 2056/21 v k.ú. 
Klatovy v souvislosti s realizací akce „Klatovy, ul. Pod Vrškem, přípojka NTL plynovodu – 
připojení objektu nukleární medicíny“ v termínu od 10. 11. 2014 do 18. 11. 2014 v případě 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po 
výkopu. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 463/19 
1/  Rada města vzala na vědomí stanovisko odboru vnitřních věcí k využitelnosti sejmuté 

reprosoustavy z náměstí pro ozvučení zimního stadionu a stanovisko finančního odboru 

USNESENÍ č. 19 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. 11. 2014 
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k souladu záměru společnosti Zimní stadion o.p.s. realizovat rekonstrukci vytápění, 
osvětlení a ozvučení s uzavřenou Smlouvou o výpůjčce. 

 
 
2/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Ozvučení Zimního stadionu Klatovy“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy CIMBALA ANDREJ – AC 
AKUSTIKA, Štěpánov 1146, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 12119113. 

 
3/  Rada města uložila řediteli společnosti ZS Klatovy o.p.s. ukončit zadávací řízení 

zákonem stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 
980 100,00 Kč bez DPH, 1 185 921,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. Ing. P. Kaňák 
 
Bod č.  464/19 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Zimní stadion Klatovy – modernizace vytápění a 
ohřevu TV“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy GTBC CZ s.r.o., Přeučilova 2696/7, 155 
00 Praha, IČ: 24210510. 

 
2/  Rada města uložila řediteli společnosti ZS Klatovy o.p.s. ukončit zadávací řízení 

zákonem stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 
1 798 653,00 Kč bez DPH, 2 176 370,10 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                                                                                             p. Ing. P. Kaňák 
 
Bod č.  465/19 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ELEKTRO ŠTAIF, s.r.o., Pod Vysokou 

434, 330 08 Zruč-Senec, IČ: 28039572 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rekonstrukce 
osvětlení Zimního stadionu Klatovy“ z důvodu porušení podmínky uvedené v zákoně. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – EXX, s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 

Praha 6, IČ 63984261 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., „Rekonstrukce osvětlení Zimního 
stadionu Klatovy“ z důvodu porušení požadavků zadavatele stanovených v zadávacích 
podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
3/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Rekonstrukce osvětlení Zimního stadionu 
Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Efektivní Osvětlování s.r.o., Děčínská 
509, 470 01 Česká Lípa, IČ 27267806. 
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3/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 785 404,37 Kč bez 
DPH, 2 160 339,29 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 466/19 
1/ Rada města rozhodla o stažení úkonu - veřejná zakázka na akci „COH Klatovy – II. 

etapa – kompostovací technologie“ a po doplnění informací dle diskuse opětovně 
předložit na jednání RM.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 467/19 
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/39/2013/Bo 

ze dne 18. 11. 2013 k dílu „Lipová alej v Otíně“, týkající se snížení celkové ceny díla o 
méněpráce ve výši 5 250 Kč bez DPH. 

2/  Rada města uložila ORM a OŽP zajistit uzavření dodatku č. 1 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 pí Ing. J. Michálková 
Bod č. 468/19 
Rada města schválila: 
a/  změnu objemu prostředků na platy příspěvkových organizací města pro rok 2014, 
b/  změnu odpisových plánů příspěvkových organizací města pro rok 2014, 
c/  čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Klatovy, Studentská 

601 na nákup pece ve výši 59 900 Kč.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 469/19 
Rada města doporučila ZM schválit akce do Programu regenerace MPZ pro rok 2015 
v následujícím pořadí: 
1/  63/I Klatovy, náměstí Míru – oprava komínů II. etapa, 
2/  59/I Klatovy, Balbínova ul. – oprava komínů.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
Bod č. 470/19 
Rada města schválila odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, u příjemce dotací 
Sportovní klub policie Klatovy v celkové částce 61 152 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Březovská 
 
Bod č. 471/19 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek č. 6/13, 

Vídeňská 6/IV, Klatovy, č. 786/16, Jiráskova 786/II, Klatovy, č. 293/17, Masarykova 
293/II, Klatovy a č. 227/2, Dukelská 227/II, Klatovy a doporučila ZM prodej schválit. 

 
2/  Rada města rozhodla o stažení úkonu  - snížení prodejní ceny uvolněných bytových 

jednotek Plzeňská 634/II, Klatovy a Pod Hůrkou 490/III, Klatovy a po doplnění 
informací dle diskuse opětovně předložit na jednání RM.   

 
3/ Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní 743/III Klatovy na 
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dobu určitou 3 měsíce: 
ubytovací jednotka č. 25 o velikosti 1+KK s přísluš. - AK 
ubytovací jednotka č. 17 o velikosti 1+KK s přísluš. - JH  
ubytovací jednotka č. 15 o velikosti 2+KK s přísluš. - MD 
ubytovací jednotka č. 37 o velikosti 1+KK s přísluš. - JŠ 

 
4/ a/ Rada města zamítla žádost p. Jaroslava Jana na uzavření nájemní smlouvy na  
  byt č. 3, Palackého 125/II. 
 b/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Palackého 125/II, s  
  pí ZČ na dobu určitou 3 měsíce s platností od 16. 10. 2014. 
 c/ Rada města zamítla uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Palackého 125/II s  
  p. JJ. 
 
5/ Rada města schválila podnájem bytu č. 12, Plánická 793/IV, Klatovy pro p. OC na 

dobu určitou od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 472/19 
Rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesů 
města Klatov, s.r.o, ze dne 22. 10. 2014. Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí. 
 
Bod č. 473/19 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
STEMONT JS s.r.o., Horšovský Týn (oprávněný). 
Předmět smlouvy: nový zemní kabel - parc. č. 299 KN v k.ú. Vícenice u Klatov. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (8 470,- Kč včetně DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 
535. 
 
Dodatek ke smlouvě o zápůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Erichem Lichtenwörtherem. 
Změna: čl. 1 - doba zápůjčky se  prodloužuje nejméně na 12 let – poř. č. 536. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a JŠ, Tolstého 720, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 299/3 v k.ú. Klatovy - zahrada. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 537. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 17/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a RV, Za Beránkem, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 122, Václavská ulice, Klatovy - dílna. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 538. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 18/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a MK, Prášily, Sušice (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 9, Vídeňská ulice, Klatovy - kancelář. 
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Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 539. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy - Čínov, s.r.o. (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pronájem zemědělských pozemků p.č. 2460/1, 2460/2, 2461, 2462, 2463, 
2467, 2468, 2470/27, 2470/31, 3470/39, 2470/41, 2474, 2511 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 540. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Rolnickým družstvem Úhlava Dolany (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pronájem zemědělských pozemků p.č. 132/14, 132/21, 311, 513/1, 
513/4, 517/4, 1043/1 v k.ú. Dehtín; pp.č. 599, 600 v k.ú. Malechov; pp.č. 779/1; pp.č. 727, 
728, 741 v k.ú. Štěpánovice. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 541.  
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 1 ks chráničky HDPE 40 mm a 2 ks mikrotrubiček a 
3 ks mikrotrubiček - „Klatovy - Airweb - Beránek - optický kabel“ – poř. č. 542. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 1 ks chráničky HDPE 40 mm a 2 ks mikrotrubiček - 
„Klatovy - Airweb - Retex - optický kabel“ – poř. č. 543. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 2 ks mikrotrubiček - „Klatovy - Airweb - Jiráskova - 
optický kabel“ – poř. č. 544. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 1 ks chráničky HDPE 40 mm a 4 ks mikrotrubiček - 
„Klatovy - Airweb - u nemocnice - optický kabel“ poř. č. 545. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 1 ks chráničky HDPE 40 mm, 2 ks mikrotrubiček a 
1 ks mikrotrubičky - „Klatovy - Airweb - Rozvoj - Suvorovova - optický kabel“ – poř. č. 
546. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Matějkou (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 1 ks chráničky HDPE 40 mm, 2 ks mikrotrubiček - 
„Klatovy - Airweb - Plzeňská, Jiráskova, Rozvoj - chránička HDPE -optický kabel“ – poř. 
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č. 547. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, 
Praha 2, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 2 ks optických vláken - „Klatovy, Airweb - 
Akátová, Lipová - optický kabel“ – poř. č. 548. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a PV, Malá Víska a JV, K Vodojemu, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 4190/2 a 4190/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 549. 
 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a Českými drahami, a.s. (prodávající). 
Předmět smlouvy: budova bez čp. na p.č.st. 2126, pozemek pp.č. 1347/3 v k.ú. Klatovy – 
poř. č. 550. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, 
Praha 2, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod - 2 ks mikrotrubiček - „Klatovy, Airweb - K Zaječímu 
vrchu“ – poř. č. 551. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Gymnáziem J. Vrchlického, Klatovy, zastoupeným 
ředitelem RNDr. Jiřím Šléglem (povinný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 533/2 a 3212/10 v k.ú. Klatovy - vedení v zemi uložené chráničky 
PE 90 pro uložení optického kabelu – poř. č. 552. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a ČEZ Distribuce, a.s. (kupující). 
Předmět smlouvy: parcela st. 6535 v k.ú. Klatovy – poř. č. 553. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a NS, Na Chmelnici, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 725/8 v k.ú. Točník - součást zahrady – poř. č. 
554. 
 
Smlouva č. 32/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a Dr. Ing. 
KL, Voříškova, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3516/1 v k.ú. Klatovy - Voříškova ul. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 555.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ProjektEL s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 965/10 KN, p.č. 965/11 KN, p.č. 967/1 KN a p.č. 969/2 KN v k.ú. 
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Klatovy - zřízení a provozování distribuční soustavy – poř. č. 556. 
 
 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., 
zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 1395/4, 1388/1, 3540, 3516/6 v k.ú. Klatovy - „Stavební úpravy 
NTL plynovodu a přípojek MS Klatovy - Kvapilova, Cibulkova“ - provedení stavby 
plynárenského zařízení – poř. č. 557. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, 
zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Airweb - Rozvoj - Suvorovova - optický kabel“ - zřízení, 
provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení – poř. č. 558. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, 
zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Airweb - Horažďovické předměstí - optický kabel -                
1. etapa“ - zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení – poř. 
č. 559. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Západočeskou 
univerzitou v Plzni, zastoupenou kvestorem Ing. arch. Hynkem Gloserem, Ph.D. (příjemce). 
Změna: bankovní spojení příjemce a čl. I odst. 1 se nahrazuje novým zněním – poř. č. 560. 
 
Smlouva č. 33/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi 
Městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník 
pozemků) a AVS STAV s.r.o. zastoupená Alenou Vašatovou, jednatelkou společnosti. 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví Města Klatovy – poř. č. 561 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/39/2013Bo ze dne 18. 11. 2013 „Lipová alej 
v Otíně“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Tomášem Hupačem (zhotovitel). 
Změny Smlouvy: změnový list č. 1, kterým se mění bod 5 – poř. č. 562. 
 
 
Bod č. 474/19 
Rada města doporučila ZM pro r. 2015: 
1/  Schválit dotace ve výši r. 2014 u těch organizací, které je obdržely (SDS Klatovy, HC 

Klatovy, o.s., SHC Klatovy s.r.o., BK Klatovy, TJ START Luby). 
2/  Schválit SK Klatovy dotaci ve výši 300 000 Kč.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 475/19 
Rada města schválila program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatovy, konané 
dne 12. 11. 2014. 
 
 
Bod č. 476/19 
Rada města schválila použití výtěžku Dobročinného vánočního bazaru na opravu 
arciděkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech s tím, že město k částce získané 
z výtěžku Bazaru přidá částku ve stejné výši a celou takto vytvořenou sumu předá 
Římskokatolické farnosti Klatovy. 
 

 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr      JUDr. Jiří Štancl  
  starosta města        místostarosta 
 
 
       Ing. Václav Chroust 

           místostarosta     
                 
 



1 
 

  
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 477/20 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 478/20  
1/ Rada města doporučila ZM schválit předkládaný Plán společných zařízení v rámci 

probíhající Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kydliny. 
 
2/ Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Klatovy - pp.č. 2813/4 o 

výměře 3 065 m2 za kupní cenu smluvní 30 Kč/m2, pp.č.  3646/3 o výměře 272 m2 za 
kupní cenu smluvní 50 Kč/m2 a  pp.č.  2986/4 o výměře 26 m2 za kupní cenu smluvní 
160 Kč/m2 za celkovou kupní cenu 109 710 Kč do majetku města od JH, Pihovice, p. 
Klatovy. 

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit výkup  pp. č. 3591/1 o výměře 45 m2 v k. ú. 

Klatovy za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem  2 250 Kč od S a JC, Chaloupky, 339 01  Klatovy. 
 
4/ Rada města nedoporučila ZM výkup nemovitostí - stp.č. 4093, 4094, 1308/2 vč. staveb 

+ pp.č. 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 2064/7, 2064/12 v k.ú. Klatovy o 
celkové výměře  5 649 m2 ve vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň do 
majetku města za smluvní cenu 2 500 000 Kč. 

 
5/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp.č. 3792/157 

v k.ú. Klatovy o výměře cca 30 m2 manželům R a MK, Zahradní, Klatovy III. za cenu 
dle znaleckého posudku obvyklou 570 Kč/m2, tj. celkem cca 17 100 Kč. 

 
6/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 3405/5 v k.ú. 

Klatovy vlastníku sousedního rodinného domu čp. 31/II. p. BB, Hřbitovní, Klatovy II. 
takto: 
- cca 10 m2 pod stavbou verandy za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 800 Kč/m2, 

celkem cca 8 000 Kč, 
- cca 20 m2 předzahrádky u domu za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 250 

Kč/m2, tj. celkem cca 5 000 Kč. 
 
7/ a/ Rada města rozhodla o zamítnutí pronájmu části obecního pozemku pp.č.698/17  

v k.ú. Klatovy o výměře cca 35 m2 (2 parkovací místa) PS, Vrbova, Klatovy IV. za 
roční nájemné ve výši 2 000 Kč/parkovací místo + DPH v platné výši, tj. celkem 
4 000 Kč + DPH v platné výši. 

  
  
 

USNESENÍ č. 20 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. 11. 2014 

 



2 
 

 
 
b/  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp.č.  698/17 

v k. ú. Klatovy o výměře cca 24 m2 PS, Vrbova, Klatovy IV za kupní cenu smluvní 
800 Kč/m2, tj. celkem cca 19 200 Kč 

 
Rada města uložila ORM ve spolupráci s HO zjistit informace dle diskuse 
k betonové konstrukci a zprávu předložit na jednání RM dne 2. 12. 2014. 
 

8/ Rada města nedoporučila ZM revokaci UZM ze dne 17. 12. 2013 a schválit výjimku ze 
Zásad prodeje bytů a převod bytu č. 753/4  a garáže č. 753/11 v bytovém domě čp. 752-
753/III. Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice formou směny za pozemky  pp.č.  954/5, 
954/115, 954/116, 954/122 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 2 386 m2

, s finančním 
doplatkem Ing. Z městu Klatovy ve výši 300 000 Kč. 

 
9/ Rada města rozhodla o podání nabídky města do veřejné soutěže na prodej nemovitostí 

- stp.č. 4019 vč. objektu čp. 792/II., stp.č.  4018 vč. objektu garáží, části stp.č. 1998, 
pp.č. 2493/2, 3584/15, 3584/16 a 3584/17 v k.ú. Klatovy do majetku města od vlastníka 
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3, s nabídkovou 
cenou 8 500 000 Kč, v termínu do 20. 11. 2014. 

 
10/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 v platném znění pro 

povolování výkopů a souhlasila s provedením výkopu v obecních pozemcích pp.č. 
262/4 a 263 v k. ú. Sobětice za účelem realizace akce – „Rozšíření VO – Sobětice 
Luby“ v termínu od 20. 11. do 20. 12. 2014 v případě vhodných klimatických 
podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu 

 
11/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 v platném znění pro 

povolování výkopů a souhlasila  s provedením výkopu v pozemku pp.č. 269/1 v k.ú. 
Sobětice u Klatov za účelem uložení vodovodní přípojky pro stp.č. 137 v termínu do 
konce listopadu 2014 v případě vhodných klimatických podmínek, které nebudou 
bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 
12/ Rada města vzala na vědomí informaci o nedodržení podmínek uzavřené smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Točník-Sazama-p. 120/4-NN, 
kNN“ a rozhodla firmě ČEZ Distribuce a.s. smluvní pokutu prominout. 

 
13/  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/20141 v platném znění 

pro povolování výkopů a souhlasí s provedením výkopu v pozemcích pp.č. 2746/13 a 
3630 v k.ú. Klatovy v souvislosti s realizací akce „Klatovy, zahrádky na Harfě – 
prodloužení dešťové kanalizace“ v termínu od 19. 11. 2014 do 28. 11. 2014 v případě 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po 
výkopu.    

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 479/20 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Luby – Za Tatranem – 
rekonstrukce MK“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na internetových stránkách 



3 
 

města. 
 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
  
3/  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     František Kocfelda  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 12. 2014 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí odboru rozvoje města č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Ivan Baroch      Ing. Jaromír Kalivoda 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda                                                          Bc. Luboš Broukal 
Mgr. Radka Šustrová     Eva Slabá 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 12. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 480/20 
a) Zrušení výběrového řízení 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 

17 Praha – Vinoř, IČ: 25751069 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. „COH 
Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ z důvodu porušení zákonné podmínky. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Fagus spol. s r.o., Lohenická 607, 190 17 

Praha – Vinoř, IČ: 48026841 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky, zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. „COH Klatovy – 
II. etapa – kompostovací technologie“ z důvodu porušení zákonné podmínky. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
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3/  Rada města rozhodla o zrušení výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky, zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na projekt 
„COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“. Důvodem je skutečnost, že po 
posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. 

 
b) Vyhlášení nového výběrového řízení 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ formou písemné výzvy 
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jana Michálková  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 12. 2014 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Ivan Baroch      Ing. Jaromír Kalivoda 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
Mgr. Radka Šustrová     Eva Slabá 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Ing. Věra Rozsypalová 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 12. 2014 od 10.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 481/20 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Kompostárna města Klatovy“ 
formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na 
internetových stránkách města a na profilu zadavatele. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová          Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    Ing. Jiří Kučera 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 12. 2014 od 09.00 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                               Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                 Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl    Mgr. Věra Tomaierová 
Petr Fiala      Aleš Buriánek 
Ing. Ivan Baroch     Ing. Jaromír Kalivoda 
Ing. Daniela Pleskotová                                     Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá      Pavel Vlček 
Mgr. Radka Šustrová    Ing. Jiří Kučera 
Peter Pošefka     Jaromír Urbánek 

        
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 12. 2014 od 15.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 482/20 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Snížení energetické náročnosti 
MŠ Karafiátova“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města 
Klatov, na internetových stránkách města a na profilu zadavatele. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
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3/  Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 12. 2014 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 

         
5/ Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Mgr. Radka Šustrová     Eva Slabá 
Mgr. Jitka Luňáková     Věra Kvardová 

        
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 12. 2014 od 13.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 483/20  
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Snížení energetické náročnosti 
MŠ Koldinova“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, 
na internetových stránkách města a na profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schvaluje text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera 
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 12. 2014 od 10.15 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Mgr. Radka Šustrová     Eva Slabá 
Mgr. Jitka Luňáková     Věra Kvardová 

        
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 12. 2014 od 13.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 484/20  
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Snížení energetické náročnosti 
MŠ Podhůrecká“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města 
Klatov, na internetových stránkách města a na profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schvaluje text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 12. 2014 od 10.30 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
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Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Mgr. Radka Šustrová     Eva Slabá 
Mgr. Jitka Luňáková     Věra Kvardová 

        
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 12. 2014 od 14.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 485/20 
1/ Rada města souhlasila se změnou projektu „Překladiště komunálních odpadů 

Štěpánovice“ spočívající ve vyjmutí nákupu mobilního drtiče odpadů a ukládá ORM 
požádat poskytovatele dotace o změnu projektu. 

 
2/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Překladiště komunálních 
odpadů Štěpánovice“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města 
Klatov, na internetových stránkách města a na profilu zadavatele. 

 
3/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
4/  Rada města schvaluje text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle 

přílohy. 
   
5/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová           Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 12. 2014 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 

  
6/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio  
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Ivan Baroch      Ing. Jaromír Kalivoda 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá       Pavel Vlček 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Jiří Kučera 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Ing. Věra Rozsypalová 
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 12. 2014 od 15.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29. 

                  
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 12. 2014 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 486/20 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení provozního příspěvku 
Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci města pro rok 2014 
o částku 1 000 tis. Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 487/20 
1/ Rada města doporučila ZM schválit návrh vyhlášky č. 3/2014. 
2/ Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se koná dne 

  6. 2.2015. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 

Bod č. 488/20 
Rada města v souladu s ust. § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., schválila volební řád 
pro Základní školu Klatov, Plánická ul. 194, Základní školu Klatovy, Tolstého 765, 
Masarykovou základní školu Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, Základní školu 
Klatovy, Čapkova ul. 126. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 489/20 
Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou EXX s.r.o. proti Rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky „Rekonstrukce osvětlení Zimního stadionu Klatovy“, tak, že námitkám v plném 
rozsahu nevyhovuje. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 490/20 
Rada města vzala na vědomí informaci k průběhu a současnému stavu správního řízení 
„Čerpací stanice PHM v areálu OC Škodovka“. 
 
Bod č. 491/20 
1/ Rada města schválila změnu nabízené prodejní ceny bytové jednotky č. 634/10, 

Plzeňská 634/II na výši Kč 595 000,- a bytové jednotky č. 490/10, Pod Hůrkou 490/III, 
na výši 625 000,- Kč.  

 
2/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 621/2, 

Suvorovova 621/IV, Klatovy a doporučuje zastupitelstvu města prodej schválit. 
         

Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
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Bod č. 492/20 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Petrem Máchou - Agentura Nordproduction, Chomutov. 
Předmět smlouvy: vystoupení Martina Maxy + Klárky Kozlovské na náměstí Míru dne  
17. 12.2014 – poř. č. 563. 
 
Smlouva č. 34/2014 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a MŠ, 
Spořilovská, Luby (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 269/1 v k.ú. Sobětice u Klatov - místní komunikace. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 564. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a FK, Bolešiny (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4187/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 565. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a ELKO, velkoobchod nápojů s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem Teodorem 
Lejskem (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č 4185/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 566. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a CNCWORKING s.r.o., Bolešiny, zastoupenou jednatelem Lukášem 
Matějkou (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4213/1 a 4213/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 567. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a JB, Štěpánovice (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 519 v k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 568. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a JC, Chaloupky, Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4027/5 v k.ú. Klatovy – poř. č. 569. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a ČD-Telematika a.s., Praha, zastoupenou Ing. Mikulášem Labským (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví k platové chráničce z materiálu HDPE - 
stavba „Optické připojení lokality Klatovy, Dragounská 200“ – poř. č. 570. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Dr. Ing. KL, Voříškova, Klatovy (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví k chráničce HDPE - stavba „Klatovy, 
Voříškova - chránička pro přípojku optickým kabelem“ – poř. č. 571. 
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a EFektivní OSvětlování s.r.o., Česká Lípa, zastoupenou Ing. Milanem Plíhalem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech 
– poř. č. 572. 
 
Kupní smlouva mezi Zimním stadionem Klatovy, o.p.s., zastoupenou ředitelem Ing. Pavlem 
Kaňákem (kupující) a Andrejem Cimbalou - AC AKUSTIKA, Štěpánov 1146, Valašské 
Meziříčí (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka ozvučení zimního stadionu v Klatovech – poř. č. 573. 
 
Kupní smlouva mezi Zimním stadionem Klatovy, o.p.s., zastoupenou ředitelem Ing. Pavlem 
Kaňákem (kupující) GTBC CZ s.r.o., Praha, zastoupenou Miroslavem Urbánkem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: modernizace vytápění zimního stadionu v Klatovech – poř. č. 574. 
 
 
Bod č. 493/20 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. f/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění rozhodla o doplnění čl. 22 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Klatovech tak, že v případě nepřítomnosti bude tajemníka zastupovat vedoucí odboru 
vnitřních věcí. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 
Bod č. 494/20 
Rada města vzala na vědomí plán Šumavským vodovodů a kanalizací a.s. o preventivní 
údržbě významných zařízení na rok 2015, plán kontroly úniků na vodovodu a plán revize a 
čištění kanalizací na rok 2015. 
 
 
Bod č. 495/20 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Martin Kříž  
  starosta města        místostarosta 
 
 
       Ing. Václav Chroust 

           místostarosta     
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 496/21 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   

 
Bod č. 497/21 
1/ Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/42/2013/Vl 

ze dne 25. 11. 2013 se zhotovitelem stavby – Sdružení INSTALLTOP spol. s r. o., 
HORA spol. s r.o., ELMONT spol. s r.o., vedoucí účastník INSTALLTOP spol. s r.o., 
U cihelny 2128, 390 02 Tábor, IČ: 48204676 na uvolnění rezervy na vícepráce a 
méněpráce dle změnových listů č. 1 a na navýšení ceny díla dle změnového listu č. 2. 

 
2/ Rada města uložila ORM uzavřít dodatek č. 3. 
 
3/ Rada města rozhodla o uplatnění sjednané smluvní pokuty zhotoviteli díla za 

nedodržení termínu odevzdání dokončeného díla ve výši 298 255,38 Kč. 
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 498/21 
1/ Rada města nedoporučila ZM schválit výkup nemovitostí - stp.č. 4019 vč. objektu čp. 

792/II., stp.č.  4018 vč. objektu garáží, části stp.č. 1998, pp.č. 2493/2, 3584/15, 3584/16 
a 3584/17  v k.ú.  Klatovy do majetku města od vlastníka Krajského ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3 za kupní cenu 8 500 000 Kč.  

 
2/ Rada města doporučuje ZM schválit prodej části obecního pozemku pp.č.  698/17  

v k. ú. Klatovy o výměře cca 24 m2 formou výběrového řízení, s vyvolávací cenou  
800 Kč/m2, tj. celkem cca 19 200 Kč. 
 

3/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem 
v Klatovech:  
a/ částí pozemků p.č. 4234 a p.č. 4235 o výměře cca 25 800 m2 za cenu 320 Kč/m2, 

celkem za 8 256 000 Kč plus DPH v platné výši firmě Aerotech Czech s.r.o., zast. 
Julianem Schemppem, jednatelem.  Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí 
smlouvě kupní na dobu určitou 3 roky s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 
z kupní ceny – 2 476 800 Kč plus DPH v platné výši před podpisem této smlouvy, 

b/ rezervaci části pozemku p.č. 4234 o výměře cca 8 200 m2 za cenu 320 Kč/m2, 
celkem za 2 624 000 Kč plus DPH v platné výši firmě Aerotech Czech s.r.o., zast. 
Julianem Schemppem, jednatelem.  Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí 
smlouvě kupní na dobu 3 roky bez úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny a 
s možností ukončení bez sankcí.  

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit prodloužení tříleté lhůty k uzavření Kupní smlouvy 

sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 23. 1. 2012 o 6 měsíců pro 

USNESENÍ č. 21 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. 12. 2014 
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kupujícího WT-Design s.r.o. Nedodržení stanoveného termínu bude sankcionováno 
smluvní pokutou 500 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 k uzavřené 
SOBK. 

 
5/ Rada města souhlasila s úpravou připravované kupní smlouvy v části způsobu úhrady 

kupní ceny ve výši 137 400 Kč + DPH v platné výši na úhradu v šesti pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 22 900 Kč + DPH v platné výši. 

 
6/ Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků p. č. 180/5, stp. č. 167 v k.ú. 

Točník u Klatov o výměře 132 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2024 za cenu 26 934,62 + 
inflace společnosti O2 Czech Republic, a.s. 

 
7/ Rada města rozhodla nerevokovat své usnesení ze dne 30. 9.2014 č. 418/17 bod 12  

a souhlasí s ponecháním stávajícího vedení VN v obecních pozemcích – pp.č. pp.č. 
279/5, 3430/3, 3430/1, 3430/4, 3430/8, 3430/9, 395/6, 395/1, 422/1, 3409/11, 3409/27, 
3422/36, 3422/35, 3409/32, 3409/12, 490/12, 490/14, 490/3, 490/4, 3409/9, 38/1, 
3431/2, 3431/1 a stp.č. 496 v k.ú. Klatovy pro jeho využití jako záložní a trvá na 
úhradě částky ve výši 75 Kč/bm za ponechání tohoto vedení v zemi, neboť se nejedná o 
„nefunkční síť“. 

 
8/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích v pp.č. 38/2, 279/5, 
279/9, 3409/1, 3409/10, 3409/11, 3430/10, 4249, stp.č. 496 ve vlastnictví Města 
Klatovy v kú Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav zemního kabelu VN pro akci „Klatovy, TS Sokolovna-TS Sodovkárna-kabel 
VN“ v rozsahu cca 146 bm zemního kabelu VN, na dobu určitou 5 let, za jednorázovou 
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně 
platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 29 200 Kč + DPH). 

 Podmínkou je úhrada schválené částky za ponechání stávajícího záložního vedení. 
 
9/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcných břemen na umístění 2 ks 

mikrotrubiček, které budou uloženy v rámci akce: „Klatovy, Airweb, K Zaječímu vrchu 
– optický kabel“, mezi městem Klatovy jako budoucím oprávněným a vlastníky 
pozemků jako povinnými, na dobu neurčitou, bezúplatně takto: 
- v pp.č. 3200/1 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví LTK Klatovy, U Čedíku 610, Klatovy IV 
- v pp.č. 3202/3 v k.ú. Klatovy ve spoluvlastnictví Ing. JH, Sportovní, Klatovy IV, Ing. 
JH, ul. 5. května, Klatovy IV a Ing. ET, Sportovní, Klatovy IV. 

 
10/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení STL plynovodní přípojky 

v obecních pozemcích pp.č. 3561/5 a 1957/3 v k.ú. Klatovy v rozsahu cca 94 bm za 
jednorázovou finanční úhradu městu Klatovy ve výši 500 Kč + DPH. 

 
11/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 v platném znění pro 

povolování výkopů a souhlasí  s provedením výkopu v pozemku pp.č. 811/51 v k.ú. 
Luby – chránění komunikaci v souvislosti s uložením plynovodní přípojky pro stp.č. 
111 v termínu do 10. 12. 2014 v případě vhodných klimatických podmínek, které 
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 



3 
 

 
 
Bod č. 499/21 
Rady města vzala na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu města 
a doporučila ZM jmenovat místostarostu Ing. Václava Chrousta určeným členem 
zastupitelstva ve věci pořízení nového ÚP. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 500/21 
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: 
„Kompostéry pro domácnosti ve městě Klatovy“ v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 501/21 
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu 
s názvem: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“ v předloženém znění. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 502/21 
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: 
„Rybník Sobětice“ v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 503/21 
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu 
s názvem: „Zateplení MŠ U Pošty, 682 Klatovy“ v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 504/21 
a/ Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu, určeného ke 

spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „Rekonstrukce místních komunikací 
v obci Štěpánovice“ s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 16.000.000,- Kč vč. 
DPH a schválit finanční krytí z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 16.000.000,- Kč 
vč. DPH; podmínkou realizace je získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 
95% celkových způsobilých výdajů projektu. 

 
b/  Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu, určeného ke 

spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „Chodník Točník“ s celkovými 
předpokládanými výdaji ve výši 16.500.000,- Kč vč. DPH a schválit finanční krytí 
z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 16.500.000,- Kč vč. DPH; podmínkou realizace 
je získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 95% celkových způsobilých 
výdajů projektu. 

 
c/  Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu, určeného ke 

spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „Rekonstrukce místních komunikací 
Luby, Činov a Drslavice“ s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 9.600.000,- Kč 
vč. DPH a schválit finanční krytí z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 9.600.000,- 
Kč vč. DPH; podmínkou realizace je získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 
95% celkových způsobilých výdajů projektu. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 505/21 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit přijetí dotace ve výši 400 000 Kč od 
Státního fondu kinematografie na podporu projektu: Digitalizace klatovských kin.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 506/21 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2014. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 507/21 
1/ Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 
a/ aktualizovaný Rozpočtový výhled města Klatovy na roky 2015 – 2019, 
b/ rozpočet města Klatovy na rok 2015 takto: 
- Celkové příjmy rozpočtu ve výši:    348 495 tis. Kč 
- Celkové výdaje rozpočtu ve výši:    255 380 tis. Kč 
- Rozpočtovou rezervu (po odečtení splátek úvěrů) ve výši:   76 855 tis. Kč 
- Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) 
- Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města 
- Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem  
- Plán hospodářské činnosti města pro rok 2014 
- Splátky úvěrů ve výši 16 190 tis. Kč 
- Limit na platy zaměstnanců města Klatovy 

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit vyplacení mimořádných dotací z Fondu dotací 

v roce 2015 dle předloženého návrhu. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 508/21 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2015. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 509/21 
1/ Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, že příspěvkové organizace města, které na 
základě Smlouvy o výpůjčce bezúplatně užívají dlouhodobý majetek města a provedou 
na něm technické zhodnocení na svůj účet, účtují o tomto technickém zhodnocení a 
odepisují jej v souladu s účetními metodami. 

 
2/ Rada města na základě rozhodnutí v bodu 1/ uložila příspěvkovým organizacím města 

upravit vnitřní účetní předpisy týkající se odepisování technického zhodnocení 
dlouhodobého majetku města spravovaného na základě Smlouvy o výpůjčce. 

 
3/  Rada města schválila text Dodatku ke Smlouvám o výpůjčce mezi městem Klatovy a 

příspěvkovými organizacemi města. 
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

     pí Ing. J. Březovská 
 



5 
 

 
 
Bod č. 510/21 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o projektech Zdravého města Klatovy za období 

roku 2014. 
2/  Rada města doporučila ZM jmenovat místostarostu Ing. Martina Kříže politickým 

zástupcem města pro projekt Klatovy – Zdravé město, který je realizován Národní sítí 
Zdravých měst. 

  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 511/21 
Rada města doporučila ZM schválit předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a 
sportu pro rok 2015. 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 512/21 
Rada města jmenovala do školských rad ZŠ v Klatovech tyto zástupce: 
Masarykova ZŠ – Ing. Jiří Dio, Pavla Hilscher 
ZŠ Plánická ul. – Mgr. Rudolf Salvetr, Aleš Buriánek 
ZŠ Tolstého ul. – Ing. Martin Kříž, MUDr. Miloš Chroust 
ZŠ Čapkova ul. – Ing. Václav Chroust, Mgr. Jaroslav Pleticha 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 513/21  
1/ Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům MŠ a ZŠ dle předloženého návrhu. 
2/ Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených 
organizací v předložené výši. 

       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
                                                                                    Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
Bod č. 514/21 
Rada města doporučila ZM schválit dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Klatovy, 
Studentská 601, příspěvková organizace, v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
                pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 515/21 
1/ Rada města schválila návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček 

z fondu rozvoje bydlení – XLIV. kolo. 
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto 

zveřejnit v místním tisku. 
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi. Garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise  za HO p. František Kocfelda, za FO 
pí Ing. Hana Chalupová. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                                       pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 516/12 
Rada města vzala na vědomí zadání zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod „LHO Klatovy- Železná Ruda 2“ na základě Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu firmě TAXLES, s.r.o. Výkleky 86,  IČ 26859734. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
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Bod č. 517/21 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku ze 
dne 24. 11. 2014. 
 
Bod č. 518/21 
1/ Rada města pověřila k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a 

odst. 1 písm. a/ zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Ing. Martina Kříže,  
Ing. Václava Chrousta, Bc. Vlastu Komaňskou a Mgr. Věru Tomaierovou.  
 

2/ Současně ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdních 
přepisů stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech budou 
vyjmenovaní zastupitelé užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký 
státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. 

 
3/ Pro sňateční obřad – uzavření manželství se stanoví: 
 a/ jako obřadní místnost – obřadní síň Městského úřadu Klatovy, nám. Míru 62, 

b/ k provedení sňatečních obřadů každá sobota v době od 9:30 – 15:00 hod., maximálně 
však 9 obřadů/sobota. 
 

Bod č. 519/21 
Rada města projednala zprávu SNK Klatovy s.r.o. a k jednotlivým bodům přijala tyto 
závěry: 
k bodu 1.1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu . 21, na adrese Klatovy, Niederleho  

s pí EP a p. MP na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 1.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s pí MJ a p. RJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Koldinova  

s pí IH na dobu určitou 1 rok,  
k bodu 1.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy, Palackého  

s pí JJ na dobu určitou 1 rok,  
k bodu 3.1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování v ubyt. jednotce č. 4, na adrese 

Klatovy, Zahradní s pí EJ a p. JČ na dobu určitou 3 měsíce, 
k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s p. PH a pí SH na dobu určitou do 31.1.2015, 
k bodu 4.2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Pražská  

s pí BT na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 5.1. schválila ukončení nájmu bytu pí AV a pověřila SNK vyklizením bytu č. 9 na 

adrese Klatovy, Vrbova, 
k bodu 5.2. schválila ukončení nájmu bytu paní JK a pověřila SNK vyklizením bytu č. 19 

na adrese Klatovy, Suvorovova, 
k bodu 6.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A 1+2 s příslušenstvím, 

Klatovy, Vrbova s p. JS a pí VJ, bytem Pražská, Klatovy na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 6.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A 1+3 s příslušenstvím, 
Klatovy, Gorkého s pí KM a s p. KM, bytem Dolany, Klatovy na dobu určitou 
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1 rok, 
k bodu 6.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 

Klatovy, Gorkého s p. BD, bytem Koldinova, Klatovy na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 7. schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní Klatovy na dobu určitou 

3 měsíce u následujících jednotek: 
 ubytovací jednotka č. 16 o velikosti 1+KK s příslušenstvím – DH ubytovací 

jednotka č. 23 o velikosti 2+KK s příslušenstvím – FD 
 ubytovací jednotka č. 27 o velikosti 2+KK s příslušenstvím – KI 

ubytovací jednotka č. o velikosti 2+KK s příslušenstvím – AR 
k bodu 8. schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Vídeňské ul. čp.  

s pí HS, na prodejnu.      
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 520/21 
Rada města schválila dodatek Smlouvy o výpůjčce uzavření dne 19. 2. 2009 mezi městem 
Klatovy a společností Zimní stadion Klatovy, o.p.s. v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
 
Bod č. 521/21 
1/ Rada města vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 4, 3+kk, I. kat., 

Plánická ul. čp. 795/IV v Klatovech a ke garážovému stání ozn. Č. G3. 
 
2/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4, I. kat., 3+kk s přísluš., 

Plánická ul. čp. v Klatovech a to s pí JP, trvale bytem Plánická ul. čp. v Klatovech, 
s platností od 1. 1. 2015 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění 
podmínek nájemní smlouvy. 

 
3/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G3, Plánická 

ul. čp. v Klatovech a to s pí JP, trvale bytem Plánická ul. čp. v Klatovech s platností od 
1. 1. 2015 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění podmínek 
nájemní smlouvy. 

 
Bod č. 522/21 
Rada města schválila podání žádosti na dotační program Plzeňského kraje „Podpora kultury 
v Plzeňském kraji pro rok 2015“ na projekt „Přehlídka amatérských divadelních spolků 
a společností“. 
       Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 523/21 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a EČ, Vícenice (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 598 v k.ú. Štěpánovice – poř. č. 575. 
 
 
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Zimním stadionem Klatovy, o.p.s. (vypůjčitel). 
Změna: čl. V. Doba platnosti smlouvy - na dobu určitou do 31.12.2019 – poř. č. 576. 
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Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a HM, Ke Spravedlnosti, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č 1927/34, 2166, 2167, 2172/16 v k.ú. Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. š. 577. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a PK, Vícenice (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č 316/41, 415/1, 415/4, 415/7 v k.ú. Štěpánovice; 634/8, 634/23, 
651/1, 651/11, 652/1, 1007/2, 1007/12 v k.ú. Dehtín. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 578. 
 
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy - Čínov, s.r.o. (pachtýř). 
Změna: původní výměra 36,8707 ha - nová výměra 38,4510 ha – poř. č. 579. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - „Klatovy, Hais, 5 
RD, parc. č. 3197/71 - kNN“ – poř. č. 580. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH 
projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení 
NN v rámci stavby „Klatovy, Nádražní 170, Ilková - kNN“ – poř. č. 581. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH 
projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení 
NN v rámci stavby „Klatovy, Masarykova, p. 1168/13 - kNN“ – poř. č. 582. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou ProjektEL s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - „Klatovy, TS 
Sokolovna - TS Sodovkárna - kabel VN“ – poč. š. 583. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MV 
Projekt Klatovy, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - vzdušné vedení 
NN, zemní kabel NN, 4 ks stožárů - „Točník, Sazama, p. 120/4 - NN, kNN“ – poř. č. 584. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení - „ROZ STL a přípojky, 
Klatovy, Horažďovické předměstí, KSK“ – poř. č. 585. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
STEMONT JS s.r.o., Horšovský Týn (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - parc.č. 3393/2 
v k.ú. Klatovy – poř. č. 586. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení - parc.č. 963/5, 968/59 
v k.ú. Klatovy - „Reko MS Klatovy - Karafiátová“ – poř. č. 587. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení - parc.č. 3516/1 v k.ú. 
Klatovy - „Reko MS Klatovy - Voříškova“ – poř. č. 588. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a O2 Czech Republic a.s., zastoupenou ŠINDY a.s., 
Dolní Břežany (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - 1x HDPE trubka pro instalaci optického kabelu - parc.č. 3516/1, 3939 v k.ú. 
Klatovy – poř. č. 589. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Klatovskou teplárnou a.s. 
(budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: právo provést stavbu: „Přeložka STL plynovodní přípojky v pozemku č. 
1971/4 v k.ú. Klatovy - kompostárna Klatovy“ – poř. č. 590. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný a investor) a RWE 
GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: právo provést stavbu: „Přeložka STL plynovodní přípojky v délce cca 50 
m v pozemku č. 1971/4 v k.ú. Klatovy - kompostárna Klatovy“ – poř. č. 591. 
 
Smlouva č. 35 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a GASSPO 
spol. s r.o. (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 811/51 v k.ú. Luby - chodník v ul. 5. května - 
pokládka nové plynovodní přípojky – poř. č. 592. 
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a manž. Ing. JB, Luby a Ing. ZB, Luční, Klatovy 
(povinní). 
Předmět smlouvy: části pp.č. 967/2 a 967/65 v k.ú. Klatovy - vedení kanalizační stoky KT 
400 v délce 13 bm – poř. č. 593. 
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Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Ing. VČ, Nuderova, Klatovy (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví k projektové dokumentaci na stavbu 
veřejné infrastruktury „Prodloužení jednotné kanalizace z PP-UR2 DN 250, Klatovy v pp.č. 
2770/4 v k.ú. Klatovy“ – poř. č. 594. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy technologie SCZT Podhůrčí, 
Klatovy - I. etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Sdružením firem INSTALLTOP spol. s r.o., HORA spol. s r.o. a ELMONT 
Tábor spol. s r.o. (zhotovitel). 
Změna: čl. 5.1 a 5.2.1 Cena díla – poř. č. 595. 
 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a 
RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (vlastník PZ). 
Předmět smlouvy: kompostárna Klatovy – poř. č. 596. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: vyhledat vhodný dotační titul pro projekt „Rekonstrukce místních 
komunikací Luby, Čínov, Drslavice“ a zpracovat projektovou žádost – poř. č. 597. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: vyhledat vhodný dotační titul pro projekt „Rekonstrukce místních 
komunikací v obci Štěpánovice“ a zpracovat projektovou žádost – poř. č. 598. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: vyhledat vhodný dotační titul pro projekt „Chodníku Točník“  
a zpracovat projektovou žádost –poř. č. 599. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a VH, Suvorovova, Klatovy (darující). 
Předmět smlouvy: inženýrská infrastruktura na pp.č. 221/52, 370/7 v k.ú. Tajanov   
u Tupadel - vodovod, kanalizace, prodloužení veřejného osvětlení, vjezd na pozemek, 
prodloužení chodníku – poř. č. 600. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a VH, Suvorovova, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 221/52 v k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 601. 
 
 
 
Protokol ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a 
Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (provozovatel). 
Předmět protokolu: přechod na nové verze Modelu a Nástroje ve smyslu č. 1.3 a 1.4 přílohy 
č. 7 Platební mechanismus část A – poř. č. 602. 
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Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a 
Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (provozovatel). 
Změna: umožnění aktualizace Platebního Mechanismu v souladu s novým právními 
předpisy – poř. č. 603. 
 
Smlouva o přenechání uživatelských práv fotografií mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Slavetrem (nabyvatel licence) a cfa design s.r.o. Praha zastoupené 
p. Ivanem Němcem (poskytovatel licence) – poř. č. 604. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Jiřím Bohunkem – INSTAV Klatovy 
(zhotovitel) 
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru stavebníka – poř. č. 605. 
 
Smlouva o platební kartě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Komerční bankou a.s. 
Předmět smlouvy: platební karta – Ing. M. Kříž – poř. č. 606. 
 
Smlouva o finančním leasingu mezi městem Klatov, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (klient) a AUTO NEJDL s.r.o. (dodavatel) 
Předmět smlouvy: osobní automobil Škoda Fabia hatchback 1.4 MPI Tour Active 63 – kW 
– poř. č. 607. 
 
Dohoda o změně Smlouvy o investičním blokačním účtu mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem a Českou spořitelnou a.s. Praha. 
Předmět smlouvy: zřízení investičního účtu CZK 148072/0800 – poř. č. 608. 
 
Dohoda o změně Smlouvy o investičním blokačním účtu mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem a Českou spořitelnou a.s. Praha. 
Předmět smlouvy: zřízení investičního účtu CZK 147862/0800 – poř. č. 609. 
 
Smlouva o investičním blokačním účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Českou spořitelnou a.s. Praha. 
Předmět smlouvy: zřízení investičního blokačního účtu 147862/0800 – poř. č. 610.  
 
 
Bod č. 524/21 
1/ Rada města projednala kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2015 a doporučila ZM 

schválit cenu vodného a stočného ve výši 33,48 Kč (vč. DPH) za vodné a 27,93 Kč  
(vč. DPH) za stočné. 

2/  Rada města schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu ze dne 22. 1. 2003. 

 
 
Bod č. 525/21 
1/  Rada města podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb. v platném 

znění zřizuje následující komise Rady města Klatov: finanční komisi, komisi pro 
územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, komisi pro výchovu, vzdělávání a sport, komisi 
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bytovou, komisi pro nebytové prostory, komisi pro kulturu a cestovní ruch, komisi 
majetkovou 

 
2/  Rada města podle ustanovení § 102, odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění jmenovala předsedy a členy komisí: 
 Finanční komise:  
 předseda - Ing. Chroust Václav 
 členové – Ing. Frydrych Petr, Antalová Jarmila, Bc. Kauerová Ladislava, Mgr. Šlajsová 

Věra, Ing. Vačkářová Hana, Ing. Hřebík Lumír, Ing. Král Vladimír, Ph.D, Ing. Rubáš 
Josef, Ing. Šlehofer Stanislav, Ing. Kovář Martin, Ing. Vrána Jan,  

 zapisovatelka – Ing. Hana Chalupová 
 

Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
předseda – Mgr. Tomaierová Věra 

 členové – Ing. Arch. Hanzlík Karel, Ing. arch. Lejsek Pavel, Geigerová Helena,  
Bc. Geiger František, Ing. Voldřich Miroslav, Ing. Halada Milan, Úlovec Miroslav, 
Marková Hana, Ing. arch. Černá Barbora, Papež Jan, MUDr. Chroust Miloš, Matějka 
Tomáš, Pojar Petr, Ing. arch. Břízová Miroslava, MUDr. Halada Filip, Ing. Kolářová 
Alena 
zapisovatelka – Kamenová Ivana  

  
 Komise pro výchovu vzdělávání a sport 
 předseda – Mgr. Salvetr Rudolf 
 členové – Bc. Komaňská Vlasta, Veselá Eva, Funfálková Štěpánka, MUDr. Kollros 

Roman, Bc. Ing. Irlbeková Miroslava, Mgr. Karnet Miroslav, Bořánková Dana,  
Mgr. Křenek Karel, RNDr. Haviar Stanislav Ph.D, Mgr. Bořánková Lenka, Ing. Nový 
Luboš,  
Ing. Nová Eva, RNDr. Vágnerová Kateřina, Mgr. Šklebený Vítězslav, RNDr. Brousek 
Jan Ph.D, Juračka Zbyněk, Strejcová Jaroslava 
zapisovatelka – Ing. Alena Kunešová 

 
 Komise bytová 
 předseda – Hulešová Marie 

členové –  Holá Dana, Maříková Ivana, Baštář Vladimír, RSDr.Vondráček Jiří, 
Ing. Reitmaierová Dagmar, Ing.  Voldřich Miroslav, Veselý Václav, Klimeš Petr,  
Bc. Křivohlavá Hana, Bc. Jelínková Ilona, Pučelík Karel 
zapisovatelka  - Šottová Miluše 
 
Komise pro nebytové prostory  
předseda – Joachimsthaler František 
členové –  Lang Rudolf, Bárta Karel, Šafránek Stanislav, Ing. Sivek Ladislav, Fára 
Antonín, Hostaš Jaroslav, Mgr. Kavij Miroslav, Vizingerová Bohuslava,   
zapisovatelka – Maxová Jarmila 
 
 
 
Komise pro kulturu a cestovní ruch 
předseda – Ing. Šašek Ivo, CSc. 
členové –  Míková Marie, Mgr. Kopecký Lukáš, Mašek Martin, Vizinger Michal, Laco 
Lubomír, Bastl Josef, Mgr. Kašper David, Marková Hana, Křenek Karel, Fiala Václav, 
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PaedDr. Hranáčová Zdeňka, Papež Jan, Mgr. Koura Pavel, Vondrová Markéta, Radwan 
Šárka, Ing. Peterová Martina 
zapisovatelka – Kodešová Jitka 
 
Komise majetková 
předseda – Pošefka Peter 
členové – Mgr. Veselý Jaromír, Šafránek Stanislav, Bastl Josef, Auermüllerová 
Danuše, MUDr. Humplík Jan, Ing. Arch. Černý Josef, Baselides Zdeněk, Mráz Karel, 
Průcha Jaroslav, Rehák Jaroslav, Rosa Petr, Ing. Jan Kanta, 
zapisovatelka – Ing. Kudrnková Jaroslava 
 
Rada města vzala na vědomí složení komise pro sociálně právní ochranu dětí: 
předseda – Mgr. Zwiefelhofer Vlastimil 
členové – Mgr. Jánský Jaroslav, MUDr. Musil František, Mgr. Stahlová Irena,  
MUDr. Chroust Miloš,  
 

3/ Rada města doporučila ZM schválit složení výborů: 
Finanční výbor 
předseda - p. Ing. Kalivoda Jaromír 
členové –  Brunner Michal, Ing. Honzík Pavel, Strolený Pavel, Bc. Jakubčík Igor,  
Ing. Šlehofer Stanislav, Ing. Nedvěd Miroslav, 

 
Kontrolní výbor 
předseda – Mgr. Kučera Dušan 
členové – Ing. Nejdlová Ivana, Bc. Ing. Irlbeková Miroslava, Rehák Jaroslav,  
JUDr. Štancl Jiří, Ing. Gabriel Jiří, Fiala Petr 

 
           
Bod č. 526/21 
Rada města projednala návrh na odměňování neuvolněných členů ZM Klatov, členů  
a předsedů komisí a výborů, ostatních členů komisí a výborů pro volební období 2014 - 
2018 a doporučila ZM schválit předložený návrh odměn. 
       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 527/21 
Rada města se seznámila s dopisem BonverWin a jednoznačně doporučila setrvat na nulové 
toleranci hazardu ve městě v souladu s přijatou vyhláškou č. 1/2012 ze dne 24.2.2012. 
 
 
Bod č. 528/21 
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 12. 2014. 
 
 
 
Bod č. 529/21 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
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Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
  starosta města        místostarosta 
 
 
       Ing. Martin Kříž 

           místostarosta     
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 530/22 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   

 
Bod č. 531/22 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PRVNÍ CHRÁNÉNÁ DÍLNA 

s.r.o.,Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 28685521 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení „COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ z důvodu 
porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „COH 
Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka uchazeče Fagus, spol. s r.o., Lohenická 607, 190 17 Praha-Vinoř, IČ: 
48026841. 

 
3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 244 500,00 Kč bez  
      DPH, 2 715 845,00 Kč vč. DPH 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 532/22  
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 

226, 379 01 Třeboň, IČ 47239328 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – za Tatranem – 
rekonstrukce MK“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách.  

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče _ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 

120 00 Praha 2, IČ 27430774 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – Za Tatranem – 
rekonstrukce MK“ – z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona na akci „Luby – Za Tatranem – rekonstrukce MK“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 

USNESENÍ č. 22 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 
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nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 
01 Klatovy. 
 

4/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 369 346,54 Kč bez 
DPH, 2 866 909,31 Kč vč. DPH.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 533/22 
Rada města vzala na vědomí Standardy kvality sociálně právní ochrany děti vypracované 
odborem SVZ ve spolupráci s KÚPK. 
        Zodpovídá: Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 534/22 
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Plánická 

s p. JS na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická 

s p. KR na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí PN na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí HG na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.5. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Divadelní s pí JS na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.6. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese Klatovy, 

Koldinova s p. VJ a pí JV na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 1.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Rybníčky 

s pí MŠ a p. RŠ na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 1.8. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí HF na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.9. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická 

s pí MM na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou vyrovnání veškerých 
finančních závazků, 

k bodu 1.10. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, 
Plánická s p. RP a pí. MP na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 1.11. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, 
Niederleho s pí ST na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.1. - schválila uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou 12 měsíců  
s následujícími uživateli: 

  ubyt. jednotka č. 5  - ČJ 
  ubyt. jednotka č. 10 – BM 
  ubyt. jednotka č. 12 – VS  
                  ubyt. jednotka č. 13 – KJ 
                  ubyt. jednotka č. 18 – FA 
                  ubyt. jednotka č. 20 – PM 
                  ubyt. jednotka č. 21 – PR 
                  ubyt. jednotka č. 22 – ČO 
                  ubyt. jednotka č. 30 – HM 
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k bodu 2.2. - schválila uzavření smlouvy o ubytování s pí KG na dobu určitou 3 měsíců, 
k bodu 2.3. - vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s paní MM a panem MH, 
k bodu 2.5. -  vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s pí PH, 
k bodu 3.1. - schválila ukončení nájmu bytu č. 2, na adrese Klatovy, Jiráskova s pí MB, 

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Jiráskova 
s p. VB na dobu určitou 1 rok,  

k bodu 4.1. - schválila podnájem k č. 29 na adrese Klatovy, Plánická pro p. FD na dobu 
určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016, 

k bodu 4.2. - schválila podnájem k bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro p. JM na  
  dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, 
k bodu 5.1. -  rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného p. RB, 

bytem Klatovy, Niederleho, byt č. 5, 
k bodu 6.1. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 

Klatovy, Plánická, s  pí HJ, bytem Vančurova, Klatovy na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 6.2. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 0+1  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. RSDr. Ing. JH, bytem 
Pod Koníčky, Klatovy, na dobu neurčitou, bez finančního vyrovnání, 

k bodu 6.3. - schválila ukončení nájmu bytu č. 1 na adrese Klatovy, Masarykova s pí KH, 
 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 111, kat. A, 0+1 

s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí KH, bytem 
Masarykova, Klatovy, na dobu neurčitou, 

k bodu 6.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí KF, bytem nám. 
Generála Píky, Plzeň, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o 
finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,-, 
k bodu, 

k bodu 6.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 1+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí KT, bytem Kolářova, 
Švihov, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 50.000, 

k bodu 7 - schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní 743/III Klatovy na dobu  
určitou 3 měsíce na ubytovací jednotku č. 35 o velikosti 2+KK 
s příslušenstvím s paní HZ, 

k bodu 8.1. - schválila společnosti Úhlava o.p.s. podnájem nebytových prostor 
podnájemcům MAS Pošumaví, z.s.p.o., Compact Bohemia, s.r.o., DCK  

 WEST, družstvo.  
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 535/22 
Rada města vzala na vědomí dohodu mezi SNK s.r.o., ZUŠ Klatovy a ZŠ Plánická, Klatovy 
o provozu na nádvoří budovy Plánická 208, Klatovy I.     
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
 
Bod č. 536/22 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Markem Ztraceným, Jungmannova 7/19, Praha 1 
(interpret). 
Předmět smlouvy: vystoupení - Marek Ztracený s kapelou na náměstí Míru v Klatovech dne 
9. 5. 2015 – poř. č. 611. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Plzeňským krajem - 
Správou a údržbou silnic PK (vlastník). 
Předmět smlouvy: stavba „Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích“- poř. č. 612. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a 
Plzeňským krajem - Správou a údržbou silnic PK (vlastník). 
Změna: čl. II - nové znění a čl. V – poř. č. 613. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a JG, Drslavice 
(vlastník). 
Předmět smlouvy: stavba „Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích“ – poř. č. 614. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a AO, Drslavice (budoucí 
povinný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 147/13 v k.ú. Drslavice u Tupadel - vedení vzdušného vedení 
kabelu veřejného osvětlení – poř. č. 615. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a manž. I a MP, Vídeňská, 
Klatovy (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: pp.č. 147/14 v k.ú. Drslavice u Tupadel - vedení vzdušného vedení 
kabelu veřejného osvětlení – poř. č. 616. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. 
org. (povinný). 
Předmět smlouvy: 3475/2, 3475/3 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování vodovodního 
řadu - „Klatovy - ul. 5. května, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 617. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. 
org. (povinný). 
Předmět smlouvy: 3475/3 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování kanalizačního řadu - 
„Klatovy - ul. 5. května, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 618. 
 
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3179/130 v k.ú. Klatovy - zřízení, umístění a provozování 
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distribuční soustavy - „Klatovy, K Čínovu, p. 3179/46 - kNN“ – poř. č. 619. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA 
Energo technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 2481/2, 3584/10 v k.ú. Klatovy - zřízení, umístění a provozování 
distribuční soustavy - „Klatovy, Hřbitovní, 24805, Bořánková - kNN_GEO“ – poř. č. 620. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a Plzeňským krajem (kupující). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3547/44, 4217/15 v k.ú. Klatovy – poř. č. 621. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a ELEKTRO KT GROUP s.r.o. (kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 4192/2, stp.č. 6362/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 622. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a WT Design s.r.o., Milence 79 
(budoucí kupující). 
Změna: čl. I až čl. VII - nové znění – poř. č. 623. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (provozovatel DS). 
Předmět smlouvy: parc.č. 4204/8 v k.ú. Klatovy – poř. č. 624. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a ČD - Telematika a.s., Praha 3 (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví k plastové chráničce - „Optické připojení 
lokality Klatovy, Dragounská 200“ – poř. č. 625. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org. (dárce). 
Předmět smlouvy: pozemky - okružní křižovatka u nemocnice, okružní křižovatka Tyršova 
ul. a okružní křižovatka Puškinova ul. _ poř. č. 626. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Ing. JH, 
Sportovní, Klatovy; Ing. JH, 5. května, Klatovy;  
Ing. ET, Sportovní, Klatovy (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3202/3 v k.ú. Klatovy - vedení 2 ks mikrotrubiček a vymezení 
ochranného pásma vedení včetně práva přístupu – poř. č. 627 
 
 
 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a LTK Klatovy,  
U Čedíku 610, Klatovy (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3200/1 v k.ú. Klatovy - vedení 2 ks mikrotrubiček a vymezení 
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ochranného pásma vedení včetně práva přístupu – poř. č. 628. 
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a BRM spol. s r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: parc.č. 1957/3 a 1971/4 v k.ú. Klatovy - dozor při provádění díla 
„Kompostárna města Klatovy“ – poř. č. 629. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a BRM spol. s r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: parc.č. 1957/3 a 1971/4 v k.ú. Klatovy - „Kompostárna města Klatovy“ – 
poř. č. 630. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a TAXLEX s.r.o., zastoupená Ing. Lubomírem Klementem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: kompletní zpracování lesních hospodářských osnov – poř. č. 631. 
 
Dohoda o prodloužení záruční doby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel), SMP CZ, a.s. zastoupená Ing. Janem Jechem, 
místopředsedou představenstva a Ing. Vladimírem Myšičkou, členem představenstva, 
Skanska a.s. Praha, zastoupená Per-Anders Truedsson, prokuristou a Ing. Janem Kozlerem, 
ředitelem závodu (zhotovitel) a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy, zastoupená 
Václavem Kutilem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti (provozovatel), 
Předmět smlouvy – prodloužení záruční doby o 36 měsíců tj. do 29. 10. 2016 – poř. č. 632.  
 
 
Bod č. 537/22  
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc listopad 
2014. 
 
Bod č. 538/22 
1/ Rada města v působnosti Valné hromady KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. vzala na 

vědomí předloženou kalkulaci ceny tepla pro r. 2015 a doporučila představenstvu 
společnosti kalkulaci schválit. 

2/ Rada města v působnosti Valné hromady KLATOVSKĚ TEPLÁRNY a.s. schválila  
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti. 

 
Bod č. 539/22 
Rada města podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., v platném 
znění jmenovala do finanční komise p. Ing. Jiřího Kubáta, do komise pro výchovu, 
vzdělávání a sport pí Janu Kasalovou, do nebytové komise p. Martina Červeného, do 
komise pro sociálně právní ochranu dětí p. MUDr. Michala Janeka.  
 
 
 
 
 
Bod č. 540/22 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
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Mgr. Rudolf Salvetr          Ing. Martin Kříž 
  starosta města           místostarosta  

   
 
 
     
 
    

   
 



1 
 

  
 
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 541/23 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   

 
Bod č. 542/23 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Mavilla s.r.o., Evropská 674/156, 160 00 

Praha 6 – Vokovice, IČ: 28465644 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Karafiátova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 

1037/27, 318 00 Plzeň, IČ: 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Karafiátova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., 
Havlíčkova 6, 344 1 Domažlice, IČ: 25200631 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátova“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Karafiátova“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ: 
26357534. 

 
5/   Rada města uložila ředitelce Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové 

organizace, ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít 
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 820 000,00 Kč bez DPH, 3 412 200,00 Kč 
vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 

USNESENÍ č. 23 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 30. 12. 2014 
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 Bod č. 543/23 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 

Tlučná, IČ: 29104530 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební, s.r.o., Terezie Brzkové 
1037/27, 318 00 Plzeň, IČ: 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Mavilla s.r.o., Evropská 674/156, 160 00 
Praha 6 – Vokovice, IČ: 28465644 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., 
Havlíčkova 6, 344 1 Domažlice, IČ: 25200631 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

5/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Koldinova“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 
Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ: 26357534. 

 
6/ Rada města uložila ředitelce Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové 

organizace ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít 
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 970 000,00 Kč bez DPH, 3 593 700,00 Kč 
vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 544/23 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební, s.r.o., Terezie Brzkové 

1037/27, 318 00 Plzeň, IČ: 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., 
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Havlíčkova 6, 344 1 Domažlice, IČ: 25200631 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  

3/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 
01 Domažlice, IČ: 26352516 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Podhůrecká“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 1 Klatovy, IČ: 
26357534. 

 
5/  Rada města uložila ředitelce Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové 

organizace ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít 
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 7 090 000,00 Kč bez DPH, 8 578 900,00 Kč 
vč. DPH. 

        Zodpovídá: pá Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 545/23 
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. a přijala následující závěry: 
k bodu 1 – revokovala své usnesení z 2. 12. 2014 a schválila uzavření nájemní smlouvy 

k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV s pí Alžbětou Vladařovou na 
dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2 –  schválila uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese 
Klatovy, Rybníčky s p. ZP k 19. 12. 2014, 

- schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy 
Rybníčky  s p. FJ na kancelář, 

k bodu 3 –  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 43 na adrese Klatovy, 
Plánická 125/V, 

-  schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 43, na adrese Klatovy, Plánická  
s pí KCh, trvale bytem Klatovy, Pod Hůrkou s platností od 1.1.2015. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 546/23 
Rada města schválila MěKS Klatovy povolení čerpání investičního fondu ve výši 99 850 
Kč na akci kabelové rozvody pro ozvučení Letního kina. 
       Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 547/23 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu garážového stání (č. smlouvy 19/2014) mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
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Adámkovou a Stavebním a nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy (pronajímatelé) a Jitkou 
Petrusovou, Plánická 795, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: garážové stání G3 v čp. 795, ul. Plánická, Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 633. 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 20/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a HS, Luby (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor v budově čp. , ul. Vídeňská, Klatovy. 
Účel nájmu: prodejna dárkového zboží. 
Smlouva se uzavírá na dobru neurčitou – poř. č. 634. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Fagus spol. s r.o., Vinoř (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka kompostovací technologie - akce „COH Klatovy - II. etapa - 
kompostovací technologie“ – poř. č. 635. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Luby - Za Tatranem - rekonstrukce 
MK“ – poř. č. 636. 
 
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příjemce) a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice 
(poskytovatel). 
Předmět smlouvy: projekt „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ Klatovy“ – poř. č. 637. 
 
 
Bod č. 548/23 
Rada města schválila p. Petru Houzarovi užití znaku města Klatov podle § 34 a, odst. 3 zák.  
č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů k bakalářské práci na téma: „Příručka s klíčem 
tinktur a figur současných městských znaků měst ČR. 
         Zodpovídá: p. J. Tománek  
 
Bod č. 549/23 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
      starosta města          místostarosta 
 
 
 
 
 
    Ing. Martin Kříž 
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                                                    místostarosta     
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 530/22 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   

 
Bod č. 531/22 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PRVNÍ CHRÁNÉNÁ DÍLNA 

s.r.o.,Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 28685521 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení „COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ z důvodu 
porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „COH 
Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka uchazeče Fagus, spol. s r.o., Lohenická 607, 190 17 Praha-Vinoř, IČ: 
48026841. 

 
3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 244 500,00 Kč bez  
      DPH, 2 715 845,00 Kč vč. DPH 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 532/22  
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 

226, 379 01 Třeboň, IČ 47239328 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – za Tatranem – 
rekonstrukce MK“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách.  

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče _ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 

120 00 Praha 2, IČ 27430774 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – Za Tatranem – 
rekonstrukce MK“ – z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona na akci „Luby – Za Tatranem – rekonstrukce MK“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 

USNESENÍ č. 22 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 
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nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 
01 Klatovy. 
 

4/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 369 346,54 Kč bez 
DPH, 2 866 909,31 Kč vč. DPH.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 533/22 
Rada města vzala na vědomí Standardy kvality sociálně právní ochrany děti vypracované 
odborem SVZ ve spolupráci s KÚPK. 
        Zodpovídá: Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 534/22 
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Plánická 

s p. JS na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická 

s p. KR na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí PN na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí HG na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.5. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Divadelní s pí JS na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.6. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese Klatovy, 

Koldinova s p. VJ a pí JV na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 1.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Rybníčky 

s pí MŠ a p. RŠ na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 1.8. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí HF na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.9. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická 

s pí MM na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou vyrovnání veškerých 
finančních závazků, 

k bodu 1.10. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, 
Plánická s p. RP a pí. MP na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 1.11. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, 
Niederleho s pí ST na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.1. - schválila uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou 12 měsíců  
s následujícími uživateli: 

  ubyt. jednotka č. 5  - ČJ 
  ubyt. jednotka č. 10 – BM 
  ubyt. jednotka č. 12 – VS  
                  ubyt. jednotka č. 13 – KJ 
                  ubyt. jednotka č. 18 – FA 
                  ubyt. jednotka č. 20 – PM 
                  ubyt. jednotka č. 21 – PR 
                  ubyt. jednotka č. 22 – ČO 
                  ubyt. jednotka č. 30 – HM 
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k bodu 2.2. - schválila uzavření smlouvy o ubytování s pí KG na dobu určitou 3 měsíců, 
k bodu 2.3. - vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s paní MM a panem MH, 
k bodu 2.5. -  vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s pí PH, 
k bodu 3.1. - schválila ukončení nájmu bytu č. 2, na adrese Klatovy, Jiráskova s pí MB, 

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Jiráskova 
s p. VB na dobu určitou 1 rok,  

k bodu 4.1. - schválila podnájem k č. 29 na adrese Klatovy, Plánická pro p. FD na dobu 
určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016, 

k bodu 4.2. - schválila podnájem k bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro p. JM na  
  dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, 
k bodu 5.1. -  rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného p. RB, 

bytem Klatovy, Niederleho, byt č. 5, 
k bodu 6.1. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 

Klatovy, Plánická, s  pí HJ, bytem Vančurova, Klatovy na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 6.2. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 0+1  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. RSDr. Ing. JH, bytem 
Pod Koníčky, Klatovy, na dobu neurčitou, bez finančního vyrovnání, 

k bodu 6.3. - schválila ukončení nájmu bytu č. 1 na adrese Klatovy, Masarykova s pí KH, 
 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 111, kat. A, 0+1 

s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí KH, bytem 
Masarykova, Klatovy, na dobu neurčitou, 

k bodu 6.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí KF, bytem nám. 
Generála Píky, Plzeň, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o 
finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,-, 
k bodu, 

k bodu 6.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 1+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí KT, bytem Kolářova, 
Švihov, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 50.000, 

k bodu 7 - schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní 743/III Klatovy na dobu  
určitou 3 měsíce na ubytovací jednotku č. 35 o velikosti 2+KK 
s příslušenstvím s paní HZ, 

k bodu 8.1. - schválila společnosti Úhlava o.p.s. podnájem nebytových prostor 
podnájemcům MAS Pošumaví, z.s.p.o., Compact Bohemia, s.r.o., DCK  

 WEST, družstvo.  
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 535/22 
Rada města vzala na vědomí dohodu mezi SNK s.r.o., ZUŠ Klatovy a ZŠ Plánická, Klatovy 
o provozu na nádvoří budovy Plánická 208, Klatovy I.     
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
 
Bod č. 536/22 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Markem Ztraceným, Jungmannova 7/19, Praha 1 
(interpret). 
Předmět smlouvy: vystoupení - Marek Ztracený s kapelou na náměstí Míru v Klatovech dne 
9. 5. 2015 – poř. č. 611. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Plzeňským krajem - 
Správou a údržbou silnic PK (vlastník). 
Předmět smlouvy: stavba „Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích“- poř. č. 612. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a 
Plzeňským krajem - Správou a údržbou silnic PK (vlastník). 
Změna: čl. II - nové znění a čl. V – poř. č. 613. 
 
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a JG, Drslavice 
(vlastník). 
Předmět smlouvy: stavba „Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích“ – poř. č. 614. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a AO, Drslavice (budoucí 
povinný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 147/13 v k.ú. Drslavice u Tupadel - vedení vzdušného vedení 
kabelu veřejného osvětlení – poř. č. 615. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a manž. I a MP, Vídeňská, 
Klatovy (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: pp.č. 147/14 v k.ú. Drslavice u Tupadel - vedení vzdušného vedení 
kabelu veřejného osvětlení – poř. č. 616. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. 
org. (povinný). 
Předmět smlouvy: 3475/2, 3475/3 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování vodovodního 
řadu - „Klatovy - ul. 5. května, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 617. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. 
org. (povinný). 
Předmět smlouvy: 3475/3 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování kanalizačního řadu - 
„Klatovy - ul. 5. května, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 618. 
 
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3179/130 v k.ú. Klatovy - zřízení, umístění a provozování 
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distribuční soustavy - „Klatovy, K Čínovu, p. 3179/46 - kNN“ – poř. č. 619. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA 
Energo technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 2481/2, 3584/10 v k.ú. Klatovy - zřízení, umístění a provozování 
distribuční soustavy - „Klatovy, Hřbitovní, 24805, Bořánková - kNN_GEO“ – poř. č. 620. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a Plzeňským krajem (kupující). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3547/44, 4217/15 v k.ú. Klatovy – poř. č. 621. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a ELEKTRO KT GROUP s.r.o. (kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 4192/2, stp.č. 6362/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 622. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a WT Design s.r.o., Milence 79 
(budoucí kupující). 
Změna: čl. I až čl. VII - nové znění – poř. č. 623. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (provozovatel DS). 
Předmět smlouvy: parc.č. 4204/8 v k.ú. Klatovy – poř. č. 624. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a ČD - Telematika a.s., Praha 3 (dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví k plastové chráničce - „Optické připojení 
lokality Klatovy, Dragounská 200“ – poř. č. 625. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org. (dárce). 
Předmět smlouvy: pozemky - okružní křižovatka u nemocnice, okružní křižovatka Tyršova 
ul. a okružní křižovatka Puškinova ul. _ poř. č. 626. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Ing. JH, 
Sportovní, Klatovy; Ing. JH, 5. května, Klatovy;  
Ing. ET, Sportovní, Klatovy (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3202/3 v k.ú. Klatovy - vedení 2 ks mikrotrubiček a vymezení 
ochranného pásma vedení včetně práva přístupu – poř. č. 627 
 
 
 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a LTK Klatovy,  
U Čedíku 610, Klatovy (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3200/1 v k.ú. Klatovy - vedení 2 ks mikrotrubiček a vymezení 
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ochranného pásma vedení včetně práva přístupu – poř. č. 628. 
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a BRM spol. s r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: parc.č. 1957/3 a 1971/4 v k.ú. Klatovy - dozor při provádění díla 
„Kompostárna města Klatovy“ – poř. č. 629. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a BRM spol. s r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: parc.č. 1957/3 a 1971/4 v k.ú. Klatovy - „Kompostárna města Klatovy“ – 
poř. č. 630. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a TAXLEX s.r.o., zastoupená Ing. Lubomírem Klementem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: kompletní zpracování lesních hospodářských osnov – poř. č. 631. 
 
Dohoda o prodloužení záruční doby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel), SMP CZ, a.s. zastoupená Ing. Janem Jechem, 
místopředsedou představenstva a Ing. Vladimírem Myšičkou, členem představenstva, 
Skanska a.s. Praha, zastoupená Per-Anders Truedsson, prokuristou a Ing. Janem Kozlerem, 
ředitelem závodu (zhotovitel) a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy, zastoupená 
Václavem Kutilem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti (provozovatel), 
Předmět smlouvy – prodloužení záruční doby o 36 měsíců tj. do 29. 10. 2016 – poř. č. 632.  
 
 
Bod č. 537/22  
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc listopad 
2014. 
 
Bod č. 538/22 
1/ Rada města v působnosti Valné hromady KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. vzala na 

vědomí předloženou kalkulaci ceny tepla pro r. 2015 a doporučila představenstvu 
společnosti kalkulaci schválit. 

2/ Rada města v působnosti Valné hromady KLATOVSKĚ TEPLÁRNY a.s. schválila  
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti. 

 
Bod č. 539/22 
Rada města podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., v platném 
znění jmenovala do finanční komise p. Ing. Jiřího Kubáta, do komise pro výchovu, 
vzdělávání a sport pí Janu Kasalovou, do nebytové komise p. Martina Červeného, do 
komise pro sociálně právní ochranu dětí p. MUDr. Michala Janeka.  
 
 
 
 
 
Bod č. 540/22 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
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Mgr. Rudolf Salvetr          Ing. Martin Kříž 
  starosta města           místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 541/23 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   

 
Bod č. 542/23 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Mavilla s.r.o., Evropská 674/156, 160 00 

Praha 6 – Vokovice, IČ: 28465644 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Karafiátova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 

1037/27, 318 00 Plzeň, IČ: 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Karafiátova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., 
Havlíčkova 6, 344 1 Domažlice, IČ: 25200631 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátova“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Karafiátova“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ: 
26357534. 

 
5/   Rada města uložila ředitelce Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové 

organizace, ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít 
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 820 000,00 Kč bez DPH, 3 412 200,00 Kč 
vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 

USNESENÍ č. 23 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 30. 12. 2014 
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 Bod č. 543/23 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 

Tlučná, IČ: 29104530 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného 
v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební, s.r.o., Terezie Brzkové 
1037/27, 318 00 Plzeň, IČ: 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Mavilla s.r.o., Evropská 674/156, 160 00 
Praha 6 – Vokovice, IČ: 28465644 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., 
Havlíčkova 6, 344 1 Domažlice, IČ: 25200631 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

5/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Koldinova“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 
Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ: 26357534. 

 
6/ Rada města uložila ředitelce Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové 

organizace ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít 
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 970 000,00 Kč bez DPH, 3 593 700,00 Kč 
vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 544/23 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební, s.r.o., Terezie Brzkové 

1037/27, 318 00 Plzeň, IČ: 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., 
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Havlíčkova 6, 344 1 Domažlice, IČ: 25200631 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  

3/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 
01 Domažlice, IČ: 26352516 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Podhůrecká“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 

Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 1 Klatovy, IČ: 
26357534. 

 
5/  Rada města uložila ředitelce Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové 

organizace ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít 
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 7 090 000,00 Kč bez DPH, 8 578 900,00 Kč 
vč. DPH. 

        Zodpovídá: pá Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 545/23 
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. a přijala následující závěry: 
k bodu 1 – revokovala své usnesení z 2. 12. 2014 a schválila uzavření nájemní smlouvy 

k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV s pí Alžbětou Vladařovou na 
dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2 –  schválila uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese 
Klatovy, Rybníčky s p. ZP k 19. 12. 2014, 

- schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy 
Rybníčky  s p. FJ na kancelář, 

k bodu 3 –  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 43 na adrese Klatovy, 
Plánická 125/V, 

-  schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 43, na adrese Klatovy, Plánická  
s pí KCh, trvale bytem Klatovy, Pod Hůrkou s platností od 1.1.2015. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 546/23 
Rada města schválila MěKS Klatovy povolení čerpání investičního fondu ve výši 99 850 
Kč na akci kabelové rozvody pro ozvučení Letního kina. 
       Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 547/23 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu garážového stání (č. smlouvy 19/2014) mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
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Adámkovou a Stavebním a nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy (pronajímatelé) a Jitkou 
Petrusovou, Plánická 795, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: garážové stání G3 v čp. 795, ul. Plánická, Klatovy. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 633. 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 20/2014) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a HS, Luby (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor v budově čp. , ul. Vídeňská, Klatovy. 
Účel nájmu: prodejna dárkového zboží. 
Smlouva se uzavírá na dobru neurčitou – poř. č. 634. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Fagus spol. s r.o., Vinoř (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka kompostovací technologie - akce „COH Klatovy - II. etapa - 
kompostovací technologie“ – poř. č. 635. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Luby - Za Tatranem - rekonstrukce 
MK“ – poř. č. 636. 
 
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příjemce) a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice 
(poskytovatel). 
Předmět smlouvy: projekt „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ Klatovy“ – poř. č. 637. 
 
 
Bod č. 548/23 
Rada města schválila p. Petru Houzarovi užití znaku města Klatov podle § 34 a, odst. 3 zák.  
č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů k bakalářské práci na téma: „Příručka s klíčem 
tinktur a figur současných městských znaků měst ČR. 
         Zodpovídá: p. J. Tománek  
 
Bod č. 549/23 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
      starosta města          místostarosta 
 
 
 
 
 
    Ing. Martin Kříž 
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                                                    místostarosta     
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